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Podstawowym elementem miejskich terenów zielo-
nych są trawniki. W  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
zajmują one największą terenowo powierzchnię. Jedna 
z definicji kwalifikuje trawnik jako zespół powiązanych ze 
sobą systemem korzeniowym traw pospolitych, wykorzy-
stywany w  celach ozdobnych. Typowy trawnik powinien 
być systematycznie strzyżony w  celu wytworzenia mak-
symalnej jednorodności oraz uniknięcia wytworzenia się 
kwiatostanów. 

Sposób utrzymania, a w konsekwencji pielęgnacji traw-
ników zależy przede wszystkim od funkcji jaką trawnik ma 
spełniać. W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej dominu-
jącą w  ostatnich latach stała się funkcja ozdobna. Z  tego 
właśnie powodu trawniki osiedlowe koszone były systema-
tycznie, aby nie dopuścić do nadmiernego przerostu traw. 
Pierwszy pokos przeprowadzany był już w miesiącu kwiet-

niu, natomiast ostatni nawet w miesiącu październiku. Zda-
rzało się, że w ciągu jednego sezonu spółdzielcze trawniki 
koszone były kilkakrotnie. Takie częste zabiegi zmierzające 
do utrzymania trawy we właściwym stanie estetycznym 
generowały określone koszty finansowe. Wprawdzie wyko-
nanie trawnika jest tanie, łatwe i szybkie, jednak jego utrzy-
manie w  warunkach miejskich jest kosztowne i  wymaga 
stałej opieki. Przyjęty przez władze Spółdzielni oraz  reali-
zowany w latach ubiegłych sposób pielęgnacji trawników 
osiedlowych był powszechnie akceptowany przez zdecy-
dowaną większość mieszkańców.

Podejście do sposobu utrzymania i pielęgnacji trawni-
ków osiedlowych zaczęło ulegać zmianie z chwilą zwróce-
nia większej uwagi na inne, poza ozdobną, funkcje zieleni 
miejskiej. Konieczność intensyfikacji działań w celu ochro-
ny otaczającej nas przyrody pokazała odmienny sposób 

Recepta na TRAWNIKOWY KOMPROMIS
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pielęgnacji trawy, która kwitnąc i  owocując stanowi pod-
stawę egzystencji licznych przedstawicieli świata zwierzę-
cego, którego najliczniejszą grupą są owady. Wykonywanie 
częstych pokosów zaburza funkcjonowanie miejskiego 
ekosystemu, ponieważ działa destrukcyjnie na zawartą 
w trawie różnorodność biologiczną. 

W ramach prostych działań proekologicznych w ubie-
głym roku utworzone zostały na  terenach spółdzielczych 
tzw. ekostrefy. Na ich powierzchni przez cały okres letni po-
zostawiona została niekoszona trawa. Bujna i  różnorodna 
roślinność dla części mieszkańców była jedynie zaniedba-
nym skrawkiem zieleni. Jednak zdecydowana większość 
osób oceniających spółdzielcze ekoprojekty poparła inicja-
tywę tworzenia zielonych enklaw roślinności wspierającej 
niezmiernie ważny dla zrównoważonego rozwoju miasta 
ekosystem. 

Nowe, nieznane wcześniej okoliczności wywołane 
obecnością w  naszym życiu wirusa SARS-CoV-2 sprawiły, 
że świat zwolnił swoje tempo, a  w  niektórych obszarach 
całkowicie się zatrzymał. Niepewność dotycząca dalszego 
rozwoju pandemii sprawiła, że władze Spółdzielni zde-
cydowały się wykonywać jedynie te czynności i  usługi, 
które z  punku widzenia bezpieczeństwa mieszkańców 
były  w  tych okolicznościach niezbędne. Tym bardziej, że 
w czasie pandemii priorytetem stała się dbałość o wzglę-
dy sanitarno-epidemiologiczne. W  tej sytuacji wiosenne 
koszenie trawników przestało być zadaniem pierwszopla-
nowym. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odstą-
pieniem od koszenia trawników, lub w znaczącym stopniu 
ograniczeniem takiej czynności była wyjątkowo sucha 
wiosna. Brak dostatecznej ilości opadów atmosferycznych 
wpłynął negatywnie na rozwój roślinności. Ważną dla eko-
systemu funkcją trawnika jest zdolność do magazynowa-
nia wody, która w warunkach miejskich staje się zasobem 
deficytowym. Pochodząca głównie z  transpiracji roślin 
woda oddawana jest do atmosfery w postaci pary wodnej, 
zwiększając wilgotność otoczenia. Warto o tym pamiętać, 
ponieważ wykonywane regularnie koszenie odsłania dol-
ne, przyziemne partie roślinności zmniejszając ich ocienie-
nie. Bez dostatecznej ilości opadów koszona często trawa 
żółknie i zasycha, a pozbawiona roślinności ziemia staje się 
źródłem uciążliwego dla nas kurzu. Zwiększa się w ten spo-
sób zapylenie powietrza, również pyłów komunikacyjnych. 
Wysoka trawa jest zdolna je wyłapać oraz przefiltrować. 

Pozostawiona bez koszenia trawa rosła i wkrótce osie-
dlowe trawniki pokryły się tysiącami drobnych kwiatków. 

Na trawiastym tle w sposób naturalny powstały kolorowe 
kompozycje, podnoszące estetykę osiedlowych terenów 
zielonych. Wszystkie te okoliczności pokazały nowy trend 
kształtowania osiedlowych trawników, mogący być swo-
istym kompromisem pomiędzy potrzebę dbałości o este-
tykę osiedli, a troską o środowisko naturalne. 

W konsekwencji przyjęty został kierunek, zgodnie z któ-
rym wykoszone zostały niewielkie powierzchnie trawników 
położone bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych 
oraz mniejsze połacie terenu. Na dużych przestrzeniach 
pozostawiono trawę nie wykoszoną, dając możliwość swo-
bodnego rozwoju wytworzonej w sposób naturalny roślin-
ności. 

Po okresie suszy przyszły dni obfitujące w opady desz-
czu, dlatego zaszła konieczność modyfikacji działań w za-
kresie pielęgnacji trawników osiedlowych. Koszeniem 
objęto kolejne elementy trawników w  dalszym ciągu po-
zostawiając duże przestrzenie w  formie naturalnych łąk. 
Zostaną one również sukcesywnie wykaszane, jednak 
z mniejszą niż dotychczas częstotliwością. 

Należy oczekiwać, że u  niektórych osób efekty podej-
mowanych przez Spółdzielnię działań będą budzić kontro-
wersje oraz prowokować do krytycznych ocen. Ponieważ 
obecny sposób utrzymania trawników jest formą kom-
promisu można się spodziewać niezadowolenia osób bę-
dących zwolennikami skrajnych rozwiązań takich jak np. 
częste oraz całkowite wykaszanie trawy. Argumentem za 
takim rozwiązaniem jest chociażby potrzeba troski o osoby 
mające alergię na pyłki traw i kwiatów. Pomimo własnych 
racji i przekonań warto w sposób obiektywny zastanowić 
się nad zasadnością stosowania rozwiązań, których pod-
stawą jest troska o ogół mieszkańców Spółdzielni czerpią-
cych korzyść z jakości środowiska naturalnego. Wprawdzie 
padające ostatnio deszcze poprawiły bilans wodny, to jed-
nak wciąż problemem jest susza hydrologiczna będąca na-
stępstwem pozbawionej opadów zimy. Deszczówka, której 
zdecydowana większość w  warunkach miejskich spływa 
bezpowrotnie do studzienek kanalizacyjnych niewiele jest 
w stanie tu zmienić. Z tego powodu należy robić wszystko, 
aby wilgoć tą jak najdłużej zatrzymać.

 Pomimo podjętych przez Zarząd Spółdzielni decyzji 
nikt niczego nie będzie wprowadzał na siłę, a dalsze dzia-
łania związane z pielęgnacją osiedlowych trawników będą 
wypadkową ocen i opinii wyrażanych przez mieszkańców. 

Krzysztof Krzysztoń
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I   N  F  O   R  M  A   C  J  A 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego informuje, że w związku z obowiązywa-

niem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało przełożone Wal-
ne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego z  udziałem członków 
Spółdzielni w ustawowo  planowanym dotychczas terminie do 30 czerwca 2020 

Zgodnie z art. 90 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie z dniem  
1 kwietnia 2020 r., jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

O  terminie poszczególnych części, miejscu i  porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy 
członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego zostaną zawiadomieni w sposób prze-
widziany w Statucie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni

O g ł o s z en i e 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego!
Częściowe znoszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii COVID-19 umożliwiło z dniem 01.06.2020 r. 

otwarcie – udostępnienie biura Spółdzielni i Administracji Osiedlowych dla wszystkich zainteresowanych bezpo-
średnim kontaktem z pracownikami Spółdzielni. Tak więc od 01.06.2020r istnieje możliwość uzyskania pełnej  infor-
macji  lub potwierdzenia dokumentu bezpośrednio w biurze Spółdzielni. Wszystkie bezpośrednie kontakty należy 
ograniczyć  do tych niezbędnych   z jednoczesnym obowiązkiem stosowania osobistych masek ochronnych a także 
stosowania się do zalecanych wymogów bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Zarząd Spółdzielni

WYŻSZA CENA CIEPŁA – KOLEJNA PODWYŻKA!
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.1.2020.AWr z dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadza się zmianę 

Taryfy dla ciepła Veolia Wschód Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym 
Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 114 (458) 2 czerwca 2020 r. W związku z powyższym, Veolia Wschód Spółka z o.o. 
z siedzibą w Zamościu z dniem 1 lipca 2020 r. wprowadza do rozliczeń z Odbiorcami ciepła, ceny i stawki ustalone zgodnie 
z zatwierdzoną Taryfą dla ciepła. Nowa cena ciepła rośnie o ok. 1,5%.

Po przeprowadzonych analizach porównawczych dotychczasowych stawek zaliczkowych oraz ponoszonych kosztów, 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił nie dokonywać zmian zaliczek opłaty stałej i zmiennej na centralne ogrze-
wanie wnoszone przez mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni

ZAWORY GRZEJNIKOWE LATEM
Dla poprawności funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności w okresie jesiennego 

rozruchu – rozpoczęcia sezonu grzewczego zaleca się wszystkim właścicielom mieszkań ustawienie grzejniko-
wych zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia (odkręcenie głowic zaworów ter-

mostatycznych). 
Takie ustawienie zaworów w okresie letnim ma za zadanie wyeliminowanie możliwości zapowie-

trzenia się instalacji grzewczej w Państwa mieszkaniach podczas jesiennego rozruchu centralnego 
ogrzewania.

Administracja Spółdzielni
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Zakażenia wirusowe u ludzi, a także u zwierząt, są dość 
powszechne na całym świecie. Do czasu wybuchu obec-

nej epidemii występowało już kilka takich, które 
wywoływały niewydolność oddechową. Obecny 
wirus COVID-19 rozpoczął się od wirusowego za-
palenia płuc w mieście Wuhan w Chinach. Pierw-

szy przypadek w  Polsce miał miejsce w  Zielonej 
Górze, kiedy w dniu 4 marca stwierdzono zakaże-

nie u osoby powracającej z Niemiec. Rozprzestrzenianie 
się wirusa na całym świecie toczyło się lawinowo. W Polsce 
13 marca ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Od 
15 marca ograniczono ruch graniczny, a 20 marca Minister 
Zdrowia ogłosił stan epidemii, który trwa do dzisiaj. 

Wirus COVID-19 przenoszony jest drogą kropelkową, 
która wydziela się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i  wy-
dycha zakażone powietrze. Wydychane kropelki opadają 
i osiadają na powierzchni przedmiotów i ubrań. W połowie 
czerwca zakażonych było w  Polsce około 30 tysięcy 
osób, wyzdrowiało blisko 15 tysięcy, ale niestety 
zmarło prawie 1300 osób.

W  obliczu zwiększającego się zagrożenia 
z  powodu zakażeń wirusem, organy rzą-
dowe i  sanitarne nakazały wprowadzanie 
znacznych ograniczeń dla mieszkańców 
i  podmiotów gospodarczych. Zamknięcie 
wszystkich placówek oświatowych: żłob-
ków, przedszkoli, szkół podstawowych i śred-
nich, uczelni wyższych, zakaz organizowania 
imprez masowych, zamknięcie granic, ograniczenia 
związane z przemieszczaniem się w kraju, obowiązek sto-
sowania środków ochronny i dezynfekcyjnych to tylko nie-
które elementy wprowadzonych ograniczeń. 

2 marca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił usta-
wę „O  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych”, która weszła w życie 8 marca 2020 r. Ustawa 
ta znowelizowała szereg innych ustaw, m.in. ustawę o  za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych 
u ludzi i umożliwiła użycie w walce z koronawirusem i jego 
skutkami środków administracyjnych, budżetowych i epide-
miologicznych. Wprowadzone zostały kolejne ograniczenia 
– zamknięcie galerii handlowych, salonów fryzjerskich i ko-
smetycznych, zamkniecie parków, bulwarów i plaż, ograni-
czenie liczby klientów w sklepach i punktach usługowych, 

obowiązek wprowadzenia środków ochrony oso-
bistej oraz środków dezynfekcyjnych przez 

wszystkie podmioty gospodarcze, urzędy 
państwowe i samorządowe. 

Ograniczenia wynikające z  istniejącego 
stanu epidemii, jak również uchwalonych 

i  wydanych w  tym zakresie przepisów, dotyczą również 
w znacznym stopniu Spółdzielni Mieszkaniowych. Działanie 
Spółdzielni w istniejącym stanie epidemii jest bardzo utrud-
nione. Sytuacja jest bezprecedensowa. Działalność Spół-
dzielni, zarządzanie tak znacznym zasobem mieszkaniowym 
musi być prowadzone na bieżąco. Specyfika naszej działal-
ności nie pozwala na jej zamrożenie. Reagowanie i załatwia-
nie problemów związanych ze sprawami bytowymi 
naszych mieszkańców jest naszą powinnością. 

Dostosowanie się do uwarunkowań związa-
nych ze stanem epidemii oraz realizacja wyda-
nych w  tym zakresie zaleceń było i  jest naszym 
obowiązkiem. Z  jednej strony należało zapewnić 
mieszkańcom właściwą obsługę w  zakresie pełnego 
i bezpiecznego użytkowania swojego lokalu mieszkalnego, 
z drugiej – dbać o bezpieczeństwo zdrowotne pracowników 
i ich rodzin. Ustawowe zalecenia mające na celu ogranicze-

nie rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały, że od 
połowy marca do końca kwietnia ograniczony 

został dostęp do biura Spółdzielni i  admini-
stracji osiedlowych. Na wszystkich klatkach 
schodowych – wejściach do budynków 
mieszkalnych – pojawiły się informacje o   
ograniczeniach i  procedurze załatwienia 
spraw oraz o sposobach kontaktu. 

Od połowy marca do odwołania wstrzy-
mano przeglądy techniczne lokali mieszkal-

nych oraz ograniczono ilość usług remonto-
wych i konserwacyjnych. Wszystkich pracowników 

wyposażono w  rękawice ochronne, maseczki na twarz 
oraz środki dezynfekcyjne. Zobowiązano pracowników do 
dezynfekcji wind osobowych oraz drzwi wejściowych do 
bloków mieszkalnych.

Ograniczenia związane ze stanem epidemii COVID-19 
znacząco wpływały na organizację pracy pracowników, ale 
także na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przy 
bezpośredniej interwencji związanej z  usuwaniem wszel-
kiego rodzaju awarii. Szczególne znaczenie mają działania 
związane z zabezpieczeniem dopływu energii elektrycznej, 
wody i   gazu oraz odprowadzania ścieków. Wydaje się, że 
temu zadaniu pracownicy Spółdzielni sprostali. Ocena nale-
ży do naszych mieszkańców. 

Trwający stan epidemii oraz wydane w związku z tym de-
cyzje i zalecenia w znacznym stopniu ograniczyły prowadze-
nie działalności gospodarczej. Dotyczy to również Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w zakresie gospodarowania jej majątkiem, 
w  szczególności obszaru obiektów i  powierzchni handlo-
wych. Źródło dochodów utracili najemcy spółdzielczych pa-
wilonów oraz powierzchni handlowych w budynkach. Fakt, 
że obiekty i lokale handlowe od 16 marca zostały zamknięte, 
znacząco wpłynął na obniżenie przychodów z mienia Spół-

COVID–19 a Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Sezon grzewczy 2019/2020 w naszych zasobach rozpo-
czął się 24.09.2019 r., a zakończył się 04.05.2020 roku. Łącz-
nie sezon grzewczy trwał 224 dni i miał średnią temperatu-
rę + 5,5ºC. Poprzedni sezon grzewczy 2018/2019 trwał 223 
dni i miał średnią temperaturę + 4,2oC. Porównując sezon 
2019/2020 do sezonu 2018/2019 stwierdzić należy, że był 
sezonem dłuższym o 1 dzień i cieplejszym o 1,3oC. 

Całkowite zużycie ciepła w  budynkach mieszkalnych 
w sezonie grzewczym 2019/2020 wyniosło 85 475,56 GJ 
i  było niższe o  11  916,88 GJ, czyli o  12,236 % w  porów-

naniu ze zużyciem ciepła za poprzedni sezon grzewczy 
2018/2019, które wyniosło 97 392,44 GJ. 

Średnie zużycie ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszka-
niowej w sezonie 2019/2020  wyniosło 0,40 GJ/m2, nato-
miast w sezonie 2018/2019 wyniosło 0,45 GJ/m2.

Na poprawę energochłonności w  istniejących budyn-
kach ma wpływ przede wszystkim ocieplenie budynku 
oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki 
termomodernizacji zmniejsza się zapotrzebowanie na cie-
pło budynku. W  mieszkaniach wyraźnie odczuwalny jest 

Ocena sezonu grzewczego 2019/2020

dzielczego. Większość najemców lokali użytkowych i dzier-
żawców terenów będących w zarządzaniu Spółdzielni zwró-
ciła się z prośbą o obniżkę lub zwolnienie z opłat, ze względu 
na spadek lub brak dochodów. Kwestionowanie zasadności 
tych wniosków byłoby nieuczciwe. 

Ta wyjątkowo trudna sytuacja dotyczyła jednak i dotyczy 
obu stron. W ramach poszukiwania więc możliwości i spo-
sobu obniżenia kosztów postanowiliśmy wystąpić do głów-
nych dostawców mediów komunalnych. Nasze wystąpienia 
o  obniżenie obciążeń z  tytułu dostawy energii cieplnej do 
centralnego ogrzewania dla obiektów handlowych, a także 
obniżenie wielkości obciążeń z tytułu dostawy energii elek-
trycznej w zakresie opłaty stałej spotkały się jednak z nega-
tywnym odbiorem. Otrzymaliśmy odpowiedzi o braku moż-
liwości takich obniżek ze względu na uregulowania prawne 
związane z taryfikacją cen. 

Wobec licznych wystąpień najemców i dzierżawców, po 
uzyskaniu stanowisk głównych dostawców mediów komu-
nalnych oraz samorządu Miasta Zamość, Zarząd Spółdzielni 
postanowił uwzględnić okoliczności zaprzestania handlu 
i  utracenia dochodów przez wnioskodawców. W  oparciu 
o  przeprowadzone analizy ekonomiczne oraz uwarunko-
wania wynikające z  przyjętych centralnie decyzji wspie-
rających udzielono upustu dla kontrahentów całkowicie 
nieprowadzących działalności w  okresie od połowy marca 
do końca kwietnia w wysokości 50% oraz dla tych, których 
ograniczenia dotknęły częściowo, w wysokości 25% naliczeń 
czynszowych. Takie rozwiązanie – solidarne podzielenie się 
kosztami, w  ocenie Zarządu jest jak najbardziej właściwe. 
Warunkiem uzyskania upustu było złożenie przez kontra-
henta oświadczenia o  spadku jego przychodów w  okresie 
poprzedzającym. 

W związku z powyższym, a także innymi okolicznościami 
związanymi z istniejącym stanem epidemii COVID-19 znacz-
nie zmniejszyły się przychody Spółdzielni. Wobec braku 
możliwości skompensowania tych strat innymi dochodami, 
a  także wobec braku możliwości skorzystania z  unormo-
wań zapisanych w przepisach rządowych ,,tarcz antykryzy-
sowych’’, utrzymanie rygorów finansowych wynikających 
z planu na 2020 rok staje się wyjątkowo trudne. Dodatkowe 
obowiązki wynikające z  obowiązku przestrzegania wyma-

gań sanitarno –  epidemiologicznych oraz zakup środków 
ochronnych spowodowały również wzrost kosztów i pogor-
szyły sytuację finansową Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Przeprowadzone analizy finansowe pokazały, że przy-
chody Spółdzielni z tytułu gospodarki lokalami użytkowymi 
zmniejszyły się o około 120 tysięcy złotych. 

Koszty związane z  zabezpieczeniem i  wyposażeniem 
w  środki i  przedmioty ochronne wyniosły około 30 tysię-
cy złotych. Zakupy środków dezynfekcyjnych do rąk i biur, 
a także do drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych 
i dźwigów osobowych to tylko niektóre elementy kosztowe.

Sytuacja finansowo – gospodarcza Spółdzielni nadal jest 
trudna. W dalszym ciągu pojawiają się wystąpienia o obni-
żenie opłat za dzierżawę powierzchni handlowych, a nawet 
wypowiedzenia umów najmu. Pojawiają się również decyzje 
dostawców o wzroście cen za media komunalne. Stawia to 
przed Zarządem Spółdzielni i załogą nowe wyzwania. 

Sytuacja, w jakiej znalazła się Spółdzielnia ze względu na 
stan epidemii COVID-19 wymusiła również inne działania. 
Wszyscy pracownicy zobowiązani zostali do wykorzystania 
tygodniowych bezpłatnych urlopów. Obniżenie kosztów 
z tego tytułu wyniesie około 70 tysięcy złotych. We wszyst-
kich obszarach działalności obowiązują programy oszczęd-
nościowe. Trwają poszukiwania nowych, mniej kosztownych 
rozwiązań. Wykorzystywane są programy związane z ochro-
ną środowiska oraz ochroną zasobów wodnych, m.in. po-
przez ograniczone koszenie trawników, co również zmniej-
sza koszty. 

Stan epidemii COVID-19 nadal trwa. Znikają niektóre 
ograniczenia, niektóre pozostają. Pojawiają się nowe unor-
mowania prawne zmierzające do ograniczenia kryzysu go-
spodarczego. Programy dla polskiej gospodarki zakładają 
ujemną dynamikę PKB na poziomie około -3,0%. Do tych 
wszystkich uwarunkowań epidemicznych i  gospodarczych 
dostosować się musi oczywiście Spółdzielnia Mieszkanio-
wa. Ale obowiązek sprostania oczekiwaniom mieszkańców, 
wypełnienie wszystkich funkcji i zadań wynikających z Pra-
wa budowlanego, zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej 
eksploatacji zasobów mieszkaniowych jest najważniejsze.

Jerzy Nizioł
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lepszy komfort cieplny, co prowadzi do przykręcania zawo-
rów termostatycznych w  mieszkaniach, a  tym samym do 
oszczędności energii cieplnej. Analizy zużycia ciepła w po-
szczególnych budynkach wykazują oszczędności energii 
cieplnej na poziomie 20 – 35%. Te argumenty przekonują 
mieszańców do podjęcia działań termomodernizacyjnych. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Za-
rząd Spółdzielni Mieszkaniowej podjął działania mające 
na celu pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych 
w ramach dwóch projektów. W 2019 r. zakończył się I etap 
pierwszego z  projektów, w  którym zmodernizowano bu-
dynki: Oboźna 21, Oboźna 31, E. Orzeszkowej 3, Ciepła 4 i J. 
Piłsudskiego 19. 

W  sezonie grzewczym 2019/2020 została (po wcze-
śniejszym zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energety-
ki) wprowadzona podwyżka cen ciepła obowiązująca od 
01.09.2019 r. w wysokości średnio 10,0% - w zależności od 
grupy taryfowej różne wysokości podwyżek cen.

Po przeprowadzonych pracach termomodernizacyj-
nych budynków i  analizie energii cieplnej z  uwzględnie-
niem obowiązującej taryfy za ciepło od 01.10.2019 roku:

   stawki opłaty stałej zostały zmniejszone w  pięciu bu-
dynkach docieplonych w  2019 r. t.j. Oboźna 21, 31, E. 
Orzeszkowej 3, Ciepła 4 i J. Piłsudskiego 19; w trzech bu-
dynkach pozostały bez zmian, natomiast w pozostałych 
106 budynkach zostały podwyższone.

   stawki opłaty zmiennej zostały zmniejszone w  pięciu 
budynkach docieplonych w 2019 r. t.j. Oboźna 21, 31, E. 
Orzeszkowej 3, Ciepła 4 i J. Piłsudskiego 19; w dwudzie-
stu siedmiu budynkach pozostały bez zmian, natomiast 
w pozostałych 82 budynkach zostały podwyższone.

Poniżej zestawiono maksymalne, minimalne i średnie wiel-
kości opłat zaliczkowych w sezonie grzewczym 2019/2020:

   opłata stała wnoszona przez 12 miesięcy
max  1,21 zł/m2/m-c  (Peowiaków 56)
min  0,53 zł/m2/m-c  (Lubelska 36A)
śr.  0,94 zł/m2/m-c 

   opłata zmienna wnoszona przez 7 miesięcy
max 4,59 zł/m2/m-c  (Wiejska 9)
min 2,41 zł/m2/m-c  (Lubelska 36 W-3)
śr. 3,65 zł/m2/m-c
Średnia opłata zaliczkowa (stała + zmienna) przeliczona 

na 12 miesięcy:
max. 3,89 zł/m2/m-c
min. 1,94 zł/m2/m-c
śr. 3,07 zł/m2/m-c

W  trakcie sezonu grzewczego nie odnotowano awarii 
na wewnętrznych (budynkowych) instalacjach centralne-
go ogrzewania. Podczas okresu rozruchu wystąpiły usterki 
na centralnym ogrzewaniu związa ne z  koniecznością od-
powietrzania instalacji c.o. jednak bezpośrednio zgłaszane 
do Administracji Osiedlowych i Działu Nadzoru i Eksploata-
cji usuwane były w trybie niezwłocznym, tj. nie później niż 
w ciągu kolejnego dnia od zgłoszenia.

System dostawy ciepła był sterowany w sposób racjo-
nalny na podstawie średniodobowych temperatur z  po-
przedniego dnia. Pa rametry czynnika grzewczego były 
kontrolowane w  losowo wybranych budynkach poprzez 
codzienny monitoring parametrów czynnika grzewcze-
go prowadzony przez Administrację Osiedlową oraz Dział 
Nadzoru i Eksploatacji. 

Na podstawie analizy zużycia ciepła w poszczególnych 
budynkach wynika, że najwięk sze możliwości do oszczę-
dzania ciepła posiadają mieszkańcy budynków o  dobrej 
izolacyjności cieplnej i  w  tym kierunku należy podejmo-
wać działania mające na celu racjonalizację zużycia ciepła. 
W  związku z  powyższym będą kontynuowane działania 
polegające na:

   Inwestowaniu w zadania energooszczędne, które elimi-
nują straty ciepła i  zapewniają racjonalną gospodarkę 
energią cieplną – ocieplanie przegród budowlanych 
(ściany, stropy nad ostatnią kondygnacją), wymiana 
stolarki.

   Kontynuowaniu prac związanych z  modernizacją in-
stalacji centralnego ogrzewania – wymiana podpiono-
wych zaworów grzybkowych na automatyczne regula-
tory różnicy ciśnień i  przepływu, w/w  pracami należy 
objąć w pierwszej kolejności budynki o wysokim stop-
niu zużycia ciepła.

   Kontynuowaniu kontroli pa rametrów czynnika grzew-
czego poprzez codzienny monitoring parametrów 
czynnika grzewczego prowadzony przez Administrację 
Osiedlową i Dział Nadzoru i Eksploatacji. 

   Obniżaniu zamówionej mocy cieplnej budynków po 
podjęciu działań termomodernizacyjnych oraz po 
zrównoważeniu instalacji centralnego ogrzewania. 

   Informowaniu mieszkańców w  zakresie racjonalnego 
korzystania z  ciepła poprzez artykuły zamieszczane 
w spółdzielczej gazetce „Nasz Dom”.

Justyna Pańczyk

Temat wentylacji mieszkań w  zasobach Spółdzielni 
wielokrotnie pojawiał się już na łamach naszej gazetki. 
Jest to temat trudny do szybkiego wytłumaczenia ponie-
waż przepływu powietrza nie widać można go jedynie 
poczuć w formie zapachu, chłodu czy gorąca. I tutaj musi-
my wrócić do najczęstszych przypadków zgłoszeń miesz-

kańców: nawiewów zimnego powietrza czy wtłaczania 
do mieszkań zapachów jak również co najczęściej zdarza 
się w naszych wieżowcach włączanie się czujników tlenku 
węgla. Na czym polega wentylacja?  Wentylacja polega na 
usuwaniu z  pomieszczeń zużytego powietrza i  wprowa-
dzaniu w jego miejsce świeżego. Warto wiedzieć, że przez 

Wentylacja mieszkania – informacje dla właścicieli lokali
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prawidłowo wentylowane mieszkanie (ok. 50 m2) dziennie 
powinno przepływać 3600 m3 powietrza. Aby wymiana ta 
mogła mieć miejsce, potrzebne są do tego siły napędowe. 
W wentylacji naturalnej zwanej też grawitacyjną, która wy-
stępuje we wszystkich naszych budynkach mieszkalnych, 
siły te pochodzą od różnicy gęstości powietrza zimnego na 
zewnątrz pomieszczeń i ciepłego wewnątrz pomieszczeń. 
Powietrze ciepłe opuszcza pomieszczenia kanałami wenty-
lacyjnymi w miarę jak zimne napływa „nieszczelnościami”, 
lub w  nowoczesnych rozwiązaniach nawiewnikami. Takie 
nowoczesne rozwiązania są od kilku już lat zalecane przez 
Spółdzielnię i  wykonywane przez uprawnioną firmę bez 
dodatkowych opłat mieszkańców. Czym większa różnica 
temperatur tym wydajniejsza wentylacja. Dodatkowym 
czynnikiem, który może wzmóc lub osłabić wentylację na-
turalną-grawitacyjną jest wiatr. 

A co się stanie gdy zamkniemy szczelnie okna, nawiew-
niki, zaszczelnimy mieszkanie i odetniemy dopływ powie-
trza?

Wentylacja przestanie działać prawidłowo. Efektem 
takiej sytuacji jest właśnie bardzo często odwrócenie cią-
gu w  kanałach wentylacyjnych wywiewowych, a  nawet 
odwrócenie kierunku przepływu spalin w  kanale spalino-
wym, które może być przyczyną śmiertelnych zatruć tlen-
kiem węgla. To dlatego namawiamy  Państwa do monta-

żu czujnika tlenku węgla przez nasz Zakład Konserwacji 
gdyż wielokrotnie stwierdzamy że Państwa mieszkania 
są zaszczelnione (brak nawiewników), czy też nawiewni-
ki w  mieszkaniach są pozamykane. Musimy mieć świa-
domość że to My decydujemy o  swoim bezpieczeństwie 
a Spółdzielnia może w tym tylko pomóc. 

Dlatego wdrożyliśmy program montażu nawiewników 
okiennych finansowany z  funduszu remontowego w  bu-
dynkach Spółdzielni. W tym roku są to budynki: Redutowa 
2 i 4 , Kilińskiego 7 i 42, Piłsudskiego 10. W roku ubiegłym 
były to budynki: Kamienna 1, 3, 7,  Piłsudskiego 14 a jesz-
cze wcześniej Orzeszkowej 13, 17, 22. W następnych latach 
będziemy planować montaże nawiewników w budynkach 
w których w ostatnich latach została przeprowadzona ter-
momodernizacja. Namawiamy Państwa do wypełniania 
oświadczeń akceptujących montaż nawiewników w miesz-
kaniu, które są podstawą do bezpłatnego ich wykonania. 
W przypadku braku zgody na ich montaż Spółdzielnia nie 
będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne zdarze-
nia spowodowane brakiem wentylacji , złym spalaniem 
gazu  itd. Wszelkie dodatkowe informacje na te tematy 
można uzyskać pod numerem telefonu Dział Nadzoru 
i Eksploatacji (84) 6380369. 

Zbigniew Moszczyński

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łuka-
sińskiego obejmują 99 budynków mieszkalnych, które po-
wstawały w  latach 1959 do 2014. Najstarsze budynki zlo-
kalizowane są na terenie osiedla Planty, które powstawało 
w  latach 1959 do 1970. Najmłodsze osiedle to Szwedzka 
– Brzozowa które powstawało na początku lat 90-tych.  
Ostatnią inwestycją Spółdzielni jest budynek zlokalizowa-
ny na osiedlu Kilińskiego przy ul.  Piłsudskiego 10 D odda-
ny do użytkowania w 2014 r. 

Budynki projektowane były zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi oraz rozwiązaniami konstruk-
cyjno - materiałowymi dostępnymi w  okresie w  którym 
powstawały. Rosnące koszty ogrzewania budynków oraz 
względy ochrony środowiska wymusiły podjęcie działań 
związanych z oszczędzaniem energii cieplnej czyli podjęcie 
prac termomodernizacyjnych. Termomodernizacja budyn-
ku polega nie tylko na ociepleniu ścian zewnętrznych, ale 
również ocieplenie stropodachu, wymianie stolarki okien-
nej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrze-
wania. 

W  zasobach Spółdzielni od lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku prowadzony jest proces docieplenia bu-

dynków mający na celu zmniejszanie zapotrzebowania na 
energię cieplną. Pierwsze budynki znajdujące się na terenie 
osiedli E. Orzeszkowej, Oboźna, Kilińskiego ocieplane były 
przy użyciu metody „lekka – sucha” z zastosowaniem wełny 
mineralnej gr. 5 cm na ruszcie drewnianym z  wykończe-
niem blachą trapezową, płytami ligno – cementowymi lub 
panelami elewacyjnymi. Do końca roku 2008 z  zasobów 
Spółdzielni udało się wyeliminować docieplenia wykona-
ne przy użyciu płyt  ligno- cementowych (które zawierały 
azbest). Od roku 1999 r. prowadzone są prace termomo-
dernizacyjne budynków mieszkalnych w technologii „lekka 
– mokra„ z zastosowaniem płyt styropianowych i wypraw 
elewacyjnych. 

Na  przestrzeni 20 lat procesowi termomodernizacji 
poddanych zostało 81 budynków mieszkalnych tj. całe 
osiedle Peowiaków, Kilińskiego, duża część osiedla Wiejska, 
budynki zlokalizowane na osiedlu Lubelskie Przedmieście 
i budynki na osiedlu E. Orzeszkowej. Prowadzone szczegó-
łowe analizy zużycia ciepła w budynkach poddanych pro-
cesowi termomodernizacji wykazują oszczędności rzędu 
20 - 35 %.  Ponadto Mieszkańcy termomodernizowaniach 
budynków wyrażają swoje zadowolenie z powodu zwięk-

Informacja z realizacji 
termomodernizacji zasobów mieszkaniowych
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szenia komfortu zamieszkiwania ze względu na poprawę 
w  funkcjonowaniu wentylacji grawitacyjnej, zmniejsze-
niem opłat za centralne ogrzewanie oraz poprawy estetyki 
budynków. 

System finansowania prac termomodernizacyjnych 
w zasobach Spółdzielni

Program docieplanie ścian budynków do 1999 roku fi-
nansowany był z kredytów umarzalnych i dotacji budżetu 
państwa w  wysokości ok. 75 % kosztów. Pozostałe prace 
związane z  termomodernizacją tj. docieplanie stropoda-
chów, wymiana okien w mieszkaniach i drzwi wejściowych 
do budynków finansowane były ze środków funduszu re-
montowego.

Od 2000 roku Spółdzielnia finansowała roboty termo-
modernizacyjne jedynie ze środków funduszu remontowe-
go. Zakres robót – ilość ocieplonych ścian, stropodachów, 
wymienianych okien i  drzwi wejściowych do budynków 
w poszczególnych latach uzależniona była ściśle od wyso-
kości środków funduszu remontowego. 

Ze względu na duże potrzeby przeprowadzenia prac 
termomodernizacyjnych w  coraz starszych budynkach 
oraz rosnące ceny robót budowlanych Spółdzielnia zde-
cydowała się skorzystać z  Ustawy o  wspieraniu przedsię-
wzięć termomodernizacyjnych. Ustawa pozwalała uzyskać 
pomoc finansową, która była realizowana poprzez wypła-
tę premii termomodernizacyjnej. Podstawowym źródłem 
finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych był 
kredyt bankowy, którym można było sfinansować maksy-
malnie 80% wartości inwestycji, pozostałe 20% stanowiło 
minimalny wkład własny inwestora. Intencją Ustawy było, 
aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, 
a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczęd-
ności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego. Premia termomodernizacyjna wy-
płacana była przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
jako umorzenie 25% kredytu zwanego termomoderniza-
cyjnym. Oznaczało to, że realizując przedsięwzięcie termo-
modernizacyjne inwestor spłacał 75% kwoty wykorzysta-
nego kredytu.  

W  2009 roku ustawy została znowelizowana.  Podsta-
wową zmianą w ustawie było możliwość uzyskania kredy-
tu na 100% kosztów inwestycji, jednak wysokość premii 
została zmniejszona do 20% wykorzystanej kwoty kredytu. 

W 2017 roku Zarząd Spółdzielni podjął  działania zwią-
zane z  pozyskaniem dofinasowania prac termomoderni-
zacyjnych budynków mieszkalnych z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energe-
tyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektyw-
ność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przygotowa-
ne zostały dwa projekty:
Projekt nr 1 – pod nazwą „Podniesienie efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łu-
kasińskiego w Zamościu poprzez ich termomodernizację" 

obejmujący termomodernizację 17 budynków mieszkal-
nych zlokalizowanych przy ul: M. J. Piłsudskiego 19, Ciepła 
4, Ciepła 6, E. Orzeszkowej 3, Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 
19, Oboźna 21, Oboźna 31, Wąska 20, Wiejska 7, Wiejska 9, 
Wiejska 11, Wiejska 19, Wiejska 21, Wiejska 23, Lubelska 36.

Do projektu wytypowane zostały budynki, które wyma-
gały przeprowadzenia prac remontowych dotychczasowe-
go docieplenia realizowanego metodą lekka sucha tj. z wy-
kończeniem blachą trapezową oraz budynki które do tej 
pory nie zostały poddane pracom termomodernizacyjnym, 
a nie spełniały obowiązujących norm związanych izolacyj-
nością cieplną przegród oraz możliwe było uzyskane mini-
malnego efektu energetycznego na poziomie 25%.  

Całkowita wartość Projektu wynosi 16  693  786,96 zł, 
kwota dofinansowania 8 494 708,18 zł. 

Projekt w swoich założeniach został podzielony na trzy 
etapy realizacji:
- rok 2019 termomodernizacja 5 budynków tj.: J. Piłsud-

skiego 19, Ciepła 4, Oboźna 21, 31, E. Orzeszkowej 3,
- rok 2020, termomodernizacja 5 budynków tj.: Oboźna 

3, 7, 19, Ciepła6, Lubelska 36,
- rok 2021 termomodernizacja 5 budynków tj.: Wąska 20, 

Wiejska 7, 9, 11, 19, 21, 23.
Projekt nr 2  - po nazwą ”Podniesienie efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Miesz-
kaniowej im.  Waleriana Łukasińskiego zlokalizowanych 
na osiedlu Szwedzka-Brzozowa w  Zamościu, poprzez ich 
termomodernizację”. Projekt obejmuje szeroką i komplek-
sową realizację prac związanych z  poprawą efektywności 
energetycznej 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
na osiedlu Szwedzka – Brzozowa tj. ul.  Brzozowa 20, 26, 
Szwedzka 21, 31, 33 oraz budowę instalacji solarnej na pa-
wilonie wielofunkcyjnym ul. Brzozowa 26A mającej za za-
danie wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. 

Całkowita wartość Projektu - 5 681 858,97 zł., kwota do-
finansowania 2 733 153,44 zł.,  

Realizacja Projekt została podzielona na trzy etapy:
- rok 2020 termomodernizacja budynku przy ul. Brzozo-

wa 20, budowa instalacji solarnej na budynku pawilonu 
przy ul. Brzozowa 26A,

- rok 2021 termomodernizacja budynku przy ul. Brzozo-
wa 26,

- rok 2022 termomodernizacja budynku przy ul. Szwedz-
ka 21, 31, 33.
Istotną częścią całego procesu jest sposób i  zakres 

finansowania Projektów. Uzyskanie wsparcia środkami 
RPO WL na poziomie 55% kosztów kwalifikowanych zada-
nia, czyli kosztów prac mających bezpośredni wpływ na  
oszczędności w zużyciu ciepła   jest  wsparciem na najwyż-
szym możliwym do uzyskania poziomie. Pozostała część 
kosztów kwalifikowanych i  niekwalifikowanych tj. 45%, 
pokrywana jest ze środków funduszu remontowego nieru-
chomości, a w przypadku niewystarczającej ilości środków 
finansowych zaciągany jest kredyt bankowy.  

Małgorzata Żelechowska 
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Doskonale wszyscy wiemy, że cały świat w  ostatnich 
miesiącach opanowała pandemia koronowirusa Covid-19 
oraz różnorodne działania obronne i ochronne . W naszej 
Spółdzielni również zostały wprowadzone środki ostroż-
ności mające na celu ochronę zdrowia pracowników jak 
i mieszkańców naszych zasobów.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności ograni-
czone zostały wizyty naszych konserwatorów u właścicieli 
mieszkań gdzie wystąpiły awarie nie wymagające natych-
miastowej interwencji np. kapiąca woda z wylewki baterii, 
brak napięcia w  jednym gniazdku czy też wszelkie usługi 
polegające na wymianie grzejników, zaworów, gniazdek 
a  także przeglądy instalacji gazowej oraz pomiary elek-
tryczne.

Oczywiście, by nie pozostawiać Państwa samych z pro-
blemami, przez cały czas usuwane były i  są nadal awarie 
zagrażające życiu i mieniu społecznemu (wycinka połama-
nych gałęzi, wymiana pękniętych pionów, poziomów wod-
nych i kanalizacyjnych, usuwanie przecieków gazu, napra-
wa całkowitego braku prądu w mieszkaniu.

Za każdym razem zwracamy się z  prośbą o informo-
wanie pracowników Spółdzielni o  ewentualnym prze-
bywaniu mieszkańców na kwarantannie, co pozwala 
nam chronić zdrowie nas wszystkich.

W  celu przybliżenia Państwu regulaminu tworzenia 
i gospodarowania środkami funduszu remontowego w na-
szej Spółdzielni pozwolę sobie w telegraficznym skrócie na 
wyjaśnienie kiedy dana usterka usuwana jest bezpłatnie 
a kiedy należy (niestety dla właściciela mieszkania) ponieść 
określone koszty.

Do najważniejszych obowiązków Spółdzielni należy 
między innymi:

   wymiana pękniętych pionów i  poziomów kanalizacyj-
nych ale tylko do trójnika 

   na pionie,
   wymiana poziomów i pionów instalacji wodociągowej 

do pierwszego zaworu instalacji mieszkaniowej od stro-
ny pionu wraz z zaworem odcinającym na mieszkanie,

   remonty balkonów,
   naprawa pokryć dachowych
   malowania klatek,
   remonty chodników,
   przeglądy gazowe,
   pomiary elektryczne,
   wymiana wypalonych gniazd elektrycznych w  tabli-

cach głównych.
I wiele innych o których mowa jest we wcześniej wspo-
mnianym Regulaminie.

Do obowiązków właściciela należy:
   utrzymanie wewnętrznej instalacji wodno – kanaliza-

cyjnej wraz z przyborami sanitarnymi w należytym sta-
nie technicznym,

   konserwacja, naprawa i wymiana podgrzewaczy wody 
(elektrycznych i gazowych),

   wymiana wanien, zlewozmywaków, automatów spłu-
kujących, umywalek, baterii sanitarnych, kuchni ga-
zowych, grzejników oraz innych urządzeń będących 
wyposażeniem lokalu (prace można odpłatnie zlecić 
Zakładowi Konserwacji),

   usuwanie niedrożności na instalacji wewnętrznej od 
urządzeń sanitarnych w lokalu 

   do pionów zbiorczych (prace można odpłatnie zlecić 
Zakładowi Konserwacji),

   przeróbka instalacji gazowej wewnątrz mieszkania po 
wcześniejszej akceptacji sporządzonej dokumentacji 
technicznej,

   dokonywanie wszelkich napraw stolarki okiennej 
i  drzwi balkonowych, parapetów oraz naprawa i  wy-
miana ościeży i skrzydeł drzwiowych wejściowych we-
wnętrznych 

   w obrębie lokalu,
   przeprowadzanie ewentualnych prac malarskich, wy-

miana podłóg, wykładzin, paneli, podłoży cemento-
wych oraz tynków wewnątrz  mieszkania,

   konserwacja i  naprawa instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem wewnątrz lokalu włącznie z tablicą z bez-
piecznikami zalicznikowymi.

W związku z dużą ilością usterek występujących we-
wnątrz mieszkań znaczna ich część usuwana jest w for-
mie usług czyli koszty materiałów oraz czas pracy kon-
serwatora pokrywa właściciel mieszkania.

Dodatkowo kilka słów odnośnie pogotowia technicz-
nego (tel. 502-390-365) które funkcjonuje po to, by można 
było zgłaszać najpilniejsze usterki występujące poza godzi-
nami pracy Spółdzielni.

   W dni robocze telefon odbierany jest do godziny 22:00 
– po tej godzinie należy dzwonić osobiście na telefo-
ny poszczególnych Zakładów: (Pogotowie gazowe 992, 
Pogotowie wod-kan 994, Pogotowie elektryczne 991),

   weekendy i święta telefon czynny jest praktycznie całą 
dobę (aczkolwiek proszę o zrozumienie, że są to dyżu-
ry domowe i może się zdarzyć, że akurat w danym mo-
mencie pracownik nie może odebrać telefonu ale na 
pewno oddzwoni lub odbierze telefon za chwilę),

Zaznaczyć tutaj należy, że część zgłoszonych usterek 
nie zawsze może być usunięta tego samego dnia. Wynika 
to czasem z braku dostępności materiałów lub też z potrze-
by zaangażowania większej ilości pracowników.

Nowe zasady usuwania usterek i awarii
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Zasada funkcjonowania telefonu dyżurnego polega 
w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu awarii i ewentu-
alnym zaplanowaniu o całkowitym rozwiązaniu problemu 
w następnym dniu.  

Bardzo ważną rolę w  lokalizacji przecieku odgry-
wają właściciele mieszkań, ponieważ często dzięki ich 
szybkiej reakcji skutki awarii są zminimalizowane.

   W przypadku awarii na wewnętrznej instalacji wodno-
-kanalizacyjnej np. pęknięty wężyk, uszkodzona bate-
ria, cieknąca płuczka – w pierwszej kolejności zakręca-
my zawór wodny najczęściej zlokalizowany w  pobliżu 
wodomierzy,

   w przypadku gdy zalewane jest mieszkanie przez sąsia-
da mieszkającego powyżej należy niezwłocznie udać 
się do niego w celu poinformowania go o zaistniałym 
problemie (najczęstsze przypadki zalań spowodowane 

są przez pęknięte wężyki oraz źle umocowane węże od 
pralek), 

   zwracamy się z prośbą o pozostawieniu sąsiadowi lub 
przekazanie Spółdzielni numeru telefonu (szczególnie 
w okresie urlopowym). Ułatwi to pracownikom pełnią-
cym dyżur szybką reakcję a  właścicielowi mieszkania 
zaoszczędzi niepotrzebnych kosztów.

W  związku z  tym, że również zdarzają się telefony, 
podczas których dzwoniący używa słów potocznie uzna-
wanych jako wulgarne, informujemy, że połączenia takie 
będą natychmiast przerywane przez osobę pełniącą dyżur. 
Bardzo prosimy o  wyrozumiałość i  wzajemny szacunek. 
Dyżury mają służyć i  służą załatwianiu spraw awaryjnych 
utrudniających normalne funkcjonowanie i  korzystanie 
z lokali mieszkalnych.

Bartosz Bujalski

UWAGA!!!
Bardzo ważna informacja

dot. częstego włączania się czujników tlenku węgla
w okresie letnim przy wysokich 
temperaturach zewnętrznych

W związku z częstymi zgłoszeniami dot. włączania się czujników tlenku węgla w budynku Spół-
dzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego informuje o  zasadach postępowania zapobiegają-
cych cofaniu spalin:

• należy bezwzględnie wykonać zalecenia kominiarskie po corocznym przeglądzie kominiarskim wy-
szczególnione w protokóle pozostawionym w mieszkaniu i po ich zrealizowaniu zgłosić ten fakt do 
Spółdzielni.

• należy obowiązkowo serwisować (przegląd, czyszczenie, regulacja) urządzenia gazowe będące na 
wyposażeniu mieszkania – obowiązek właściciela mieszkania, należy wykonywać przynajmniej raz 
w roku

• w celu zwiększenia wydajności wentylacji grawitacyjnej oraz przewodu spalinowego należy prowadzić 
właściwą eksploatację mieszkania polegającą na: wietrzeniu mieszkania nie dopuszczając do silnych 
przeciągów (zaburzają działanie przewodów kominowych), nie zamykać zamontowanych w oknach 
nawiewników. 

• w przypadku włączenia się czujnika należy zwentylować mieszkanie uchylając okno z jednej strony 
i drzwi na klatkę schodową. 
W  sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji należy powiadomić Zakład Kominiarski  
„KOM-INSTAL” tel. 84 639 97 63, 604 210 438 lub pogotowie techniczne Spółdzielni tel. 502 390 365.

• w pobliżu czujnika nie powinno rozpylać się aerozoli (dezodoranty, lakiery) nie zaleca się czyścić czuj-
nika środkami czyszczącymi, ani stosować w pobliżu silnych substancji chemicznych.

• kąpiel w łazience gdzie znajduje się piecyk gazowy i jednocześnie jest zamontowana kabina pryszni-
cowa powinna trwać jak najkrócej. 
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W  ramach stopniowego znoszenia obostrzeń wywo-
łanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 w  dniu 6 czerwca 
otwarte zostały osiedlowe place zabaw. Ogłoszona przez 
ministra zdrowia decyzja przyniosła radość przede wszyst-
kim naszym najmłodszym mieszkańcom. Zamknięte na 
ponad dwa miesiące place zabaw ponownie zaczęły tęt-
nić życiem. Wydawać by się mogło, że wszystko wróciło 
do normy, jednak stan epidemiczny nie został jeszcze od-
wołany. Po upływie dwóch tygodni od momentu otwarcia 
placów zabaw wpłynęło do Spółdzielni pismo Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Zamościu za-
wierające wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące funk-
cjonowania placów zabaw zlokalizowanych na świeżym 
powietrzu. Zawarte w dokumencie zasady opracowane zo-
stały przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ponieważ prze-
ważająca część opracowania kierowana jest bezpośrednio 
do mieszkańców w  formie zaleceń warto o  nich poinfor-
mować. Tym bardziej, że podstawowym celem wytycznych 
jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci 
korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów.

Już na wstępie opracowania dowiadujemy się, że na 
placu zabaw mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe, 
bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Odnosi się to 
również do opiekunów. Osoby dorosłe sprawujące opiekę 
nad dziećmi powinny zachować między sobą dystans spo-
łeczny wynoszący co najmniej dwa metry. Nie dotyczy to 
osób wspólnie ze sobą zamieszkałych. Gdy zachowanie ta-
kiego dystansu nie jest możliwe Główny Inspektor Sanitar-
ny zaleca rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w póź-
niejszym czasie. Opiekunowie powinni posiadać środki 
pozwalające utrzymać higienę dziecka oraz czuwać nad 

przestrzeganiem podstawowych zasad higieny. Dzieci nie 
powinny mieć bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi 
uczestnikami podczas zabawy. Kaszląc lub kichając powin-
ny to robić w  chusteczkę lub w  zgięcie łokciowe. Po  za-
kończonej zabawie na placu zabaw zarówno dzieci, jak ich 
opiekunowie powinni dokładnie umyć  ręce. Dokument 
zawiera zalecenie, aby do opieki nad dziećmi przebywają-
cymi na placach zabaw nie były angażowane osoby, które 
ukończyły 60 rok życia lub opiekunowie z istotnymi proble-
mami zdrowotnymi. Dodatkowo podczas zabawy nie jest 
wskazane spożywanie posiłków oraz napoi. W wytycznych 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego zawarte zostało zale-
cenie, aby  dziecko podczas zabawy korzystało wyłącznie 
z własnych zabawek, które nie powinny być udostępniane 
innym dzieciom. Po powrocie do domu zabawki takie po-
winny być przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub 
wyprane. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw 
powinno się przeprowadzać zgodnie z  przeznaczeniem 
danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobój-
czych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni 
zabawek można znaleźć pod linkiem: http://bip.urpl.gov.
pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3j-
cze.13 i 14 zaraz po myciu zabawek.

Wytyczne przedstawione wyłącznie w  formie zaleceń 
mają na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Więcej  in-
formacji na ten temat osoby zainteresowane mogą doczy-
tać na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/
koronawirus/.

Krzysztof Krzysztoń

Wytyczne przeciwepidemiczne 
dla funkcjonowania placów zabaw

Zadane w tytule niniejszego tekstu pytanie można by-
łoby zaliczyć do kategorii błahych, gdyby nie wystąpienie 
osoby zamieszkałej w  zasobach Spółdzielni zwracającej 
uwagę na pojawiający się problem przepełnionych wóz-
kowni. Obecnie w pomieszczeniach tych przechowywane 
są głównie rowery dlatego może się zdarzyć, że zabraknie 
w nich miejsca na czyjś wózek. Taka sytuacja miała miejsce 
i stała się podstawą do sformułowania zapytania o prawo 
pierwszeństwa w  korzystaniu z  pomieszczenia, które jak 
sugeruje nazwa służy do przetrzymywania wózków.

Już na wstępie warto podkreślić, że w pomieszczeniach 
wózkowni mogą być przechowywane wózki i rowery, a tak-

że wózki inwalidzkie oraz sanki. Takie przeznaczenie po-
mieszczenia wspólnego użytku jest zwyczajowo przyjęte 
i nie istnieje żadna przesłanka, aby możliwość przechowy-
wania w wózkowni np. rowerów była w jakikolwiek sposób 
ograniczona. 

Odnosząc się do nazewnictwa pomieszczeń wspólnego 
użytku pierwotnie w pomieszczeniach wózkowni przecho-
wywane były głównie wózki, stąd przyjęła się i obowiązu-
je do dnia dzisiejszego nazwa wózkownia. Obecny wzrost 
popularności rowerów których z każdym rokiem przybywa 
sprawił, że coraz częściej używana jest nazwa wózkownia 
i rowerownia.

Wózkownia, czy rowerownia?
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Problem rosnącej liczby rowerów i  wózków istnieje, 
a jego konsekwencją może być zwyczaj pozostawiania ich 
w  przestrzeni klatek schodowych oraz korytarzy piwnicz-
nych. Wprawdzie opisywane zjawisko jest powszechne, to 
jednak warto zastanowić się nad konsekwencjami takiego 
postępowania. Zapis § 5 ust 3 obowiązującego Regulami-
nu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia 
społecznego mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
W. Łukasińskiego w  Zamościu zabrania przechowywania 
na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych me-
bli, rowerów, wózków i innych zbędnych rzeczy uniemożli-
wiających swobodną komunikację. Ponieważ zlokalizowa-
ne w budynkach wielorodzinnych służące do komunikacji 
części wspólne należy traktować jak drogi ewakuacyjne 
pozostawianie na nich jakichkolwiek przedmiotów oraz 
sprzętów może naruszać obowiązujące przepisy dotyczą-
ce bezpieczeństwa pożarowego. W  rozporządzeniu Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i  Administracji, jak również 
Parlamentu Europejskiego znajdziemy regulacje prawne, 
w myśl których nie wolno zawężać istniejących dróg ewa-

kuacyjnych, ani przechowywać w ich obszarze przedmio-
tów łatwopalnych. Takie zachowanie może narazić sprawcę 
na mandat karny w wysokości nawet 500 zł.

W tej sytuacji rower lub wózek najlepiej przechowywać 
w pomieszczeniu wspólnego użytku, które zostało do tego 
celu przeznaczona. Nie powinny się w nim znajdować inne 
przedmioty lub sprzęty, np. stare meble zabierające cenne 
dla właścicieli rowerów i wózków miejsce. W razie koniecz-
ności mieszkańcy mogą wnioskować o utworzenia kolejnej 
wózkowni z  pomieszczenia  pralni lub suszarni. Wystarczy 
zgłosić taką potrzebę do administracji osiedla. Wystąpienia 
mieszkańców dotyczące tworzenia dodatkowych wózkow-
ni, czy jak kto woli wózkowni i rowerowni są coraz częstsze. 
Dzieje się tak przede wszystkim z powodu rosnącej liczby 
zwolenników jazdy na rowerze. Pozostaje mieć nadzieję, 
że jest to także wynik rosnącej świadomości mieszkańców 
dostrzegających konieczność uczestniczenia w  tworzeniu 
bezpiecznych warunków zamieszkiwania.

Krzysztof Krzysztoń

Plan remontów na 2020 r. powstał w oparciu o wnioski 
wynikające z  przeprowadzonych jesiennych przeglądów 
zasobów mieszkaniowych, a także z uwag i sugestii zgło-
szonych przez mieszkańców. Jest kompromisem potrzeb 
i  możliwości finansowych funduszu remontowego po-
szczególnych nieruchomości.

Głównym zadaniem kolejnego rocznego planu jest 
kontynuacja:

   termomodernizacji 5 z  17 budynków mieszkalnych 
(kontynuacja rozpoczętych w 2019 r. prac na kolejnych 
budynkach) na które Spółdzielnia otrzymała dofinanso-
wanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego tj. budynki ul. Ciepła 6, Oboźna 
3, 7 19. Ponadto rozpoczynamy również termomoder-
nizacje budynków na osiedlu Szwedzka – Brzozowa. 
W bieżącym roku docieplany będzie budynek Brzozowa 
20 oraz wybudowana zostanie na pawilonie wielofunk-
cyjnym ul. Brzozowa 26A instalacja solarna do wspo-
magania podgrzewu centralnej ciepłej wody dla całego 
osiedla. Na prace te dofinansowanie do kosztów kwa-
lifikowanych wynosi przeciętnie 55%. W obu przypad-
kach realizacja prac uwarunkowana jest pozyskaniem 
kredytów komercyjnych na sfinansowanie wkładu wła-
snego odpowiednio ok. 45% kosztów kwalifikowanych, 
jak też na dodatkowy zakres prac, który należy wyko-
nać w  ramach kompleksowego remontu np. remonty 
balkonów, montaż zadaszeń nad balkonami ostatnich 
kondygnacji. Ten dodatkowy zakres zgodnie z obowią-
zującym regulaminem RPO nie podlega dofinansowa-

niu i winien być sfinansowany środkami własnymi lub 
kredytem komercyjnym. W ostatnich miesiącach 2019 
roku odbyły się zebrania informacyjne z  mieszkańca-
mi planowanych do termomodernizacji budynków. Na 
zebraniach tych zostały przedstawione informacje dot. 
zakresu rzeczowego i niezbędne warunki realizacji pla-
nowanych zadań. 
Zakres prac remontowych w  2020 r. w  nieruchomo-

ściach w  których budynki planowane są do przeprowa-
dzenia termomodernizacji w  latach 2019-2021 z  dofi-
nansowaniem ze środków RPO WL został ograniczony do 
niezbędnego minimum ze względu na potrzebę kumulacji 
środków finansowych na wkład własny wymagany przy za-
daniach z udziałem dotacji zewnętrznych. 

Oprócz głównego zadania jakim jest termomoderni-
zacja zasobów mieszkaniowych z  udziałem środków ze-
wnętrznych, wykonane będą na poszczególnych nierucho-
mościach prace remontowe określone w planie takie jak:

   malowanie klatek schodowych,
   remonty balkonów, 
   montaż nawiewników okiennych,
   wymiana opraw oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu,
   montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji,
   wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach,

Wydatki funduszu remontowego uwzględniają również:
   spłatę kredytów termomodernizacyjnych i odsetek,
   koszty działalności Zakładu Konserwacji związane 

z bieżącą konserwacją zasobów.

Remonty do wykonania w 2020 r.
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Na poszczególnych osiedlach wykonane będą w 2020 r. 
n/w prace:

OSIEDLE PEOWIAKÓW
1. Wymiana poziomu wodnego budynek ul. Peowiaków 56.
2. Remont spodów płyt balkonowych budynek ul. Pe-

owiaków 80 kl. II.
3. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na oprawy 

z czujką ruchu budynki ul. Peowiaków 76, 78.
4. Miejscowe remonty chodników na osiedlu.
5.  Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.

OSIEDLE KILIŃSKIEGO
1. Montaż nawiewników okiennych w  mieszkaniach bu-

dynki ul. Kilińskiego 7, 42, J. Piłsudskiego 10, Redutowa 
2,4. 

2. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na oprawy 
z czujką ruchu budynki ul. J. Piłsudskiego 14, Kilińskie-
go 3A.

3. Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji 
budynki ul. J. Piłsudskiego 10, Kamienna 1,3,7.

4. Miejscowe remonty chodników na osiedlu.
5.  Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.

OSIEDLA: ORZESZKOWEJ, OBOŹNA, LUBELSKIE 
PRZEDMIEŚCIE

1. Termomodernizacja budynków (II etap) ul. Ciepła 6, 
Oboźna 3,7,19 dofinansowana z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w zakre-
sie:
• demontaż istniejącego docieplenia,
• wzmocnienie ścian kotwami stalowymi,
• docieplenie ścian styropianem wraz z  wykonaniem 

tynku cienkowarstwowego i malowaniem,
• docieplenie stropodachu (strop nad ostatnią kondy-

gnacją),
• modernizacja centralnego ogrzewania w zakresie:

- montaż podzielników kosztów,
- wymiana w piwnicach zaworów podpionowych na 

regulatory przepływu i różnicy ciśnienia,
- wymiana zaworów przygrzejnikowych,

• wymiana włazu dachowego,
• montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondy-

gnacji,
• wymiana oświetlenia klatek schodowych na oprawy 

z czujką ruchu,
• miejscowe remonty balkonów – budynek ul. Ciepła 6
• kapitalny remont balkonów – budynek ul. Oboźna 

3,7,19.
2. Malowanie klatek schodowych w budynku ul. J. Piłsud-

skiego 35.
3. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na oprawy 

z czujką ruchu budynki ul. Orzeszkowej 23, Oboźna 21, 
27,29, J. Piłsudskiego 35.

4. Utwardzenie miejsca pod stojak rowerowy budynek ul. 
Ciepła 4 kl. I, Orzeszkowej 36 kl. I, Orzeszkowej 38 kl. III, 
Oboźna 31 kl. II.

5. Utwardzenie miejsca pod ławkę budynki ul. Ciepła 4 kl. 
I, Orzeszkowej 36 kl. I.

6. Montaż anemostatów do wentylacji klatki schodowej 
budynki ul. Orzeszkowej 19,21,23, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

7.  Inwentaryzacja przewodów kominowych wraz z  usu-
waniem usterek i  nieprawidłowości podłączeń urzą-
dzeń budynki ul. Ciepła 1, Sadowa 4, J. Piłsudskiego 15, 
15A.

8. Remont balkonów budynki ul. Ciepła 1, Orzeszkowej 
11 kl. IV. Miejscowy remont  płyt balkonowych Oboźna 
27A,27,29.

9. Miejscowe remonty chodników i parkingów na osiedlu.
10. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

BUDYNEK W RADECZNICY – UL. PARKOWA 2
1. Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym – 

pojedyncze okna zgłaszane przez właścicieli mieszkań.

OSIEDLE WIEJSKA
1. Malowanie klatek schodowych w budynku ul. J. Piłsud-

skiego 67.
2. Wymiana oświetlenia klatek schodowych na oprawy 

z czujką ruchu budynek ul. J. Piłsudskiego 67.
3. Wymiana posadzki na klatce schodowej budynek  

ul. Wiejska 7.
4. Miejscowy remont płyt balkonowych budynek  

ul. Wspólna 12.
5. Wymiana wykładziny PCV  na klatce schodowej budy-

nek ul. Wąska 1 – II, III piętro.
6. Miejscowe remonty chodników na osiedlu.
7. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań.

OSIEDLE SZWEDZKA – BRZOZOWA
1. Termomodernizacja budynków dofinansowana z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego – I etap.
a) budynek ul. Brzozowa 20 – zakres:

• ocieplenie ścian styropianem wraz z  wykonaniem 
tynku cienkowarstwowego i malowaniem,

• docieplenie stropodachu (strop nad ostatnią kon-
dygnacją),

• modernizacja centralnego ogrzewania w zakresie:
- montaż podzielników kosztów,
- wymiana w  piwnicach zaworów podpionowych 

na regulatory przepływu i różnicy ciśnienia,
- wymiana zaworów przygrzejnikowych,

• wymiana włazu dachowego,
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• montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondy-
gnacji,

• kapitalny remont balkonów,
b) budynek (pawilon) ul. Brzozowa 26A – zakres:

• budowa instalacji solarnej na budynku wymien-
nikowi mającej za zadanie wspomaganie procesu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej dla całego 
osiedla,

c) budynki ul. Brzozowa 20, 26, Szwedzka 21, 31, 33 – 
zakres:
• montaż perlatorów przy każdym punkcie poboru 

ciepłej wody w mieszkaniach.
2. Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych 

na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

OSIEDLE LUBELSKA
1.  Termomodernizacja budynków (II etap) dofinansowana 

z  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego.

• budynek ul. Lubelska 36 zakres:
- wzmocnienie ścian kotwami stalowymi,

- docieplenie ścian styropianem wraz z  wykona-
niem tynku cienkowarstwowego i malowaniem,

- docieplenie stropodachu (strop nad ostatnią 
kondygnacją),

- modernizacja centralnego ogrzewania w  zakre-
sie:
- montaż podzielników kosztów w całym budyn-

ków,
- wymiana w  piwnicach zaworów podpiono-

wych na regulatory przepływu i różnicy ciśnie-
nia,

- wymiana zaworów przygrzejnikowych,
- wymiana wyłazu dachowego,
- wymiana okienek w wiatrołapach,
- wymiana oświetlenia klatek schodowych na 

oprawy z czujką ruchu,
- miejscowe remonty balkonów.

2. Wymiana stolarki okiennej w  budynkach mieszkalnych 
na osiedlu – pojedyncze okna zgłaszane przez właści-
cieli mieszkań. 

Jerzy Kość

Złe relacje pomiędzy sąsiadami są zjawiskiem wysoce 
niewłaściwym, jednak jak pokazuje rzeczywistość takie 
przypadki się zdarzają. Najczęściej spotykanym powodem 
pogorszenia się stosunków sąsiedzkich jest drobny in-
cydent, który przy braku empatii i  dobrej woli obu stron 
z czasem przeradza się w trwały konflikt. Nikt nie jest ide-
alny, dlatego każdemu z  nas może się zdarzyć zachowa-
nie uciążliwe dla sąsiada. Ważne jest, aby taki przypadek 
zamieszkujące w  jednej nieruchomości osoby wyjaśniły 
w  atmosferze zgody i  porozumienia. Tak być powinno 
i  z  pewnością w  większości przypadków tak jest, jednak 
zdarzają się sytuacje, gdy spór wymyka się spod kontroli. 
Jedną z  konsekwencji niezadowolenia z  zachowania są-
siadów są skargi kierowane do administracji spółdzielczej, 
Straży Miejskiej oraz Policji. Zdarzają się przypadki, gdy 
sąsiedzki konflikt znajduje swój finał w postępowaniu są-
dowym. 

Możliwość wystąpienia sąsiedzkiego sporu potęgu-
je nagromadzenie się negatywnych emocji  połączone 
z  brakiem cierpliwości. Teoretycznie idealne warunki do 
uzewnętrzniania naszego niezadowolenia stworzyły ogra-
niczenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2. Za-
mknięte  zostały szkoły, przedszkola, galerie handlowe, 
restauracje, kina i teatry, a także place zabaw, boiska, a na-
wet parki. Część mieszkańców została zobowiązana do 
pozostania w domu i świadczenia pracy zdalnej. Były rów-
nież osoby zmuszone do odbycia kwarantanny, w wyniku 
której wyjście z domu zostało całkowicie uniemożliwione. 
W ten sposób w ciasnych mieszkaniach uwięzione zostały 

całe rodziny. Sytuacja mówiąc delikatnie stała się bardzo 
niekomfortowa i można byłoby się spodziewać uzewnętrz-
nienia nagromadzonych emocji, jednak nic takiego się nie 
zdarzyło. Wręcz przeciwnie, statystyczna ilość składanych 
na sąsiadów dotychczas skarg zmalała. 

Takie społeczne zjawisko można wytłumaczyć na wiele 
sposobów i z pewnością socjologowie jeszcze długo będą 
je analizować. Nie wykluczone, że zamieszkujące w  jed-
nym budynku, całkowicie  obce sobie osoby połączył lęk 
przed wirusem, który z  dnia na dzień przewartościował 
nasze życie. Czas pandemii uświadomił nam wiele rzeczy, 
z  których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Nagle 
doceniliśmy możliwość swobodnego wyjścia na zwykły 
spacer bez obawy o  zakażenie niewidzialnym wirusem. 
Zaczęliśmy tęsknić za prostymi czynnościami takimi jak 
chociażby wyjcie do galerii handlowej, kina czy restauracji. 
W końcu zdaliśmy sobie również sprawę, że włączony w są-
siedztwie zbyt głośno telewizor nie jest naszym najwięk-
szym życiowym problemem. Że uciążliwy wcześniej tupot 
dzieci sąsiadów pozbawionych możliwości wyjścia na plac 
zabaw nagle stał się czymś wytłumaczalnym, a  w  konse-
kwencji naturalnym oraz akceptowalnym. Przecież również 
nam zaczęła ciążyć i doskwierać konieczność izolacji, z któ-
rej najchętniej natychmiast byśmy się wyrwali. 

Z pewnością najtrudniej w okresie ograniczeń wywo-
łanych pandemią miały osoby w  starsze zamieszkujące 
samotnie. Dla takich mieszkańców izolacja została dodat-
kowo spotęgowana brakiem możliwości odwiedzin osób 
bliskich lub przyjaciół. W  tej sytuacji bezcenną stała się 

Relacje sąsiedzkie w okresie pandemii
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pomoc sąsiadów, okazana chociażby w propozycji zrobie-
niu zakupów. Dzięki takiej pomocy wiele osób poczuło się 
lepiej, pewniej oraz bezpieczniej. 

W pamięci przywołuję reakcję mieszkanki naszych za-
sobów, która po otrzymaniu bezpłatnej maseczki ochron-
nej zwróciła uwagę na niematerialny charakter takiej po-
mocy. W swojej wypowiedzi wyraziła wdzięczność nie tylko 
za maseczkę, która w tamtym czasie stała się towarem de-
ficytowym, ale przede wszystkim za pamięć. Obdarowana 
nie kryła zadowolenia z faktu, że pomimo ogólnospołecz-
nej izolacji ktoś o niej pamięta. 

Warto wspomnieć, że bezpłatne maseczki ochron-
ne uszyła oraz przekazała w  ilości 700 sztuk osoba, która 
swoją postawą dała przykład bezinteresownej troski o los 
i  bezpieczeństwo mieszkańców Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Dzięki życzliwości oraz wielkiemu sercu darczyni pra-
cownicy administracji osiedli mogli przekazywać masecz-
ki ochronne, które zostały dostarczone przede wszystkim 

osobom starszym oraz mieszkańcom znajdującym się 
w trudnej sytuacji. 

Wprawdzie większość ograniczeń została zniesiona, to 
jednak nasze życie w  wielu sferach wciąż jest dalekie od 
normalności. Ciesząc się odzyskaną swobodą nie powin-
niśmy zapominać, że zagrożenie w dalszym ciągu istnieje. 
Wspominając ten trudny czas izolacji pozostaje mieć na-
dzieję, że te wszystkie dobre uczynki oraz gesty zaowo-
cują w naszym dalszym życiu większą serdecznością oraz 
dobrocią. Warto ją okazywać nie tylko bliskim, ale również 
sąsiadom oraz osobom całkowicie nam obcym. Okres 
ograniczeń wywołanych pandemią jest najlepszym dowo-
dem, że możemy to wspólnie osiągnąć. Teraz już wiemy, że 
potrafimy zamieszkiwać w  jednym budynku bez sporów 
i konfliktów, kierując się wzajemnym szacunkiem oraz wy-
rozumiałością.

Krzysztof Krzysztoń

Cieszymy się zawsze, gdy otrzymujemy nowe mieszka-
nie, na które czekaliśmy niejednokrotnie kilka lub nawet 
kilkanaście lat. Planujemy jak je sobie urządzić. Po pierw-
szych oględzinach, rozmowach na temat mebli, wybrania 
pomieszczeń dla dzieci, wykonaniu prac adaptacyjnych 
wprowadzamy się wreszcie do upragnionego mieszkania. 
Kiedy już wszystko co najważniejsze zrobiliśmy, zapoznaje-
my się z sąsiadami a także regulaminem Spółdzielni, z na-
szymi prawami i obowiązkami. To nie jest domek prywatny 
jednorodzinny, wybudowany w  ogrodzie, gdzie możemy 
czuć się i  zachowywać bardzo swobodnie, chociaż tam 
też obowiązują pewne międzyludzkie zasady, które musi-
my przestrzegać. Po dłuższym czasie zamieszkiwania lub 
po zakupie mieszkania dochodzimy do wniosku, że war-
to coś zmienić, urządzić mieszkanie bardziej funkcjonal-
nie. A więc jest konieczny jest remont. Nasza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa nie ma nic przeciwko temu. Kierownictwo 
Spółdzielni rozumie bardzo dobrze potrzeby mieszkań-
ców i stara się zawsze pomóc a nie przeszkadzać. Dotyczy 
to także remontów. Nie mniej jednak, podejmując decyzję 
o remoncie należy zachować pewne obowiązki takie jak: 
1. Zgłosić zamierzenia o  planowanym remoncie do ad-

ministracji swojej Spółdzielni, podając zakres remontu, 
datę rozpoczęcia i przybliżoną datę zakończenia. Admi-
nistracja oceni zakres remontu i w przypadku potrzeby, 
udzieli niezbędnych informacji dotyczących na przykład 
ścian, możliwości wyburzenia itp. 

2. Pożądanym byłoby, aby remontujący zawiadomili o ter-
minie remontu sąsiadów, którzy w warunkach budow-
nictwa wielorodzinnego będą musieli znieść wynikające 
z  remontu zakłócenia. W niektórych blokach np. ostat-
nio w bloku nr 36 przy ulicy Orzeszkowej remontujący 

wywiesili dla mieszkańców klatki zawiadomienie o  ko-
nieczności i  terminie remontu, przepraszając za zwią-
zane z  tym niewygody. Brawo! Zawsze niezbędna jest 
kultura mieszkańców i obopólne zrozumienie. A zależy 
nam chyba na tym, aby określano nas jako dobrych, wy-
rozumiałych i kulturalnych sąsiadów. 

3. Niezbędnym byłoby, aby nie planować remontu 
w  dniach świątecznych (czerwona kartka w  kalenda-
rzu), gdyż w bloku mieszkalnym mieszkańcami są ludzie 
o  różnych poglądach, różnym stanie zdrowia, różnym 
wieku- są także dzieci w  tym niejednokrotnie bardzo 
małe- niemowlęta. Starajmy się także, aby głośnego re-
montu nie rozpoczynać zbyt wcześnie ani nie kończyć 
zbyt późno. Najlepiej, aby odbywało się to w godzinach 
np. od 8 do 19. Szanujmy wszystkich ludzi, ich poglą-
dy, warunki i sposób życia. Dajmy im odpocząć w tych 
dniach i  po prostu nie zakłócajmy im remontami ciszy 
i spokoju tak bardzo potrzebnego w dzisiejszych szyb-
kich, często stresowych czasach.
W  ogóle starajmy się poznawać sąsiadów, udzielać 

im pomocy, pytać czy czegoś nie potrzebują, rozmawiać 
z nimi. Sąsiad niejednokrotnie jest bardziej pomocny i życz-
liwy niż niektórzy członkowie rodziny. Miłe słowo, subtel-
ne zainteresowanie sąsiadem potrafi nieraz uczynić cuda, 
wzbudzić wiarę i radość życia, szczególnie u ludzi starszych 
i samotnych. Mamy takich ludzi coraz więcej. Starajmy się 
więc wprowadzić do naszego życia więcej uśmiechu, rado-
ści, szczerości i życzliwości, uczmy się przebaczania i wyro-
zumiałości, dzięki temu będziemy my sami bardziej zado-
woleni i zdrowsi.

Mieszkaniec osiedla 

Remonty… remonty…
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Każda osoba planująca wyburzenie ściany w mieszka-
niu znajdującym się na terenie bloku wielkopłytowego, po-
winna dobrze sprawdzić, jaki charakter mają poszczególne 
przegrody budowlane. 

Budownictwo wielkopłytowe już od około pięćdzie-
sięciu lat jest bardzo ważnym elementem krajobrazu pol-
skich miast. Wszystko wskazuje, że ta sytuacja nie zmieni 
się jeszcze długo. Stan bloków wielkopłytowych jest bo-
wiem całkiem dobry pomimo problemów z  rdzewieniem 
tzw. wieszaków mocujących warstwę fakturową. Co więcej, 
część spółdzielni mieszkaniowych przeprowadza remonty 
polegające np. na wymianie wind oraz termomodernizacji 
budynków z wielkiej płyty. Te okoliczności dotyczące blo-
ków wielkopłytowych w połączeniu z ich dobrą lokalizacją 
i atrakcyjną ceną mieszkań sprawiają, że wielka płyta nadal 
cieszy się zainteresowaniem.

Wiele osób przed zakupem mieszkania w blokach wiel-
kopłytowych z lat 70. oraz 80. planuje zmianę układu takich 
lokali (poprzez usunięcie ścian działowych). Czy takie plany 
są w ogóle realne pod względem prawnym oraz konstruk-
cyjnym? 

Wielka płyta występuje w wielu różnych systemach 

W  kontekście planów związanych ze zmianą układu 
mieszkań wielkopłytowych zwykle mówi się tylko o  wy-
burzaniu ścian działowych. Takie ściany w odróżnieniu od 
ścian nośnych nie są kluczowym elementem konstrukcji, 
który przenosi obciążenia. 

Dla większości potencjalnych nabywców mieszkań 
z bloków wielkopłytowych, wszystkie te budynki wygląda-
ją praktycznie tak samo. Rzeczywiście – wielka płyta z ze-
wnątrz zawsze wygląda podobnie. Warto jednak zdawać 
sobie sprawę, że budynki wielkopłytowe powstały w  róż-
nych systemach, które są mniej lub bardziej popularne na 
terenie Polski. Ma to znaczenie m.in. w kontekście ewentu-
alnych wyburzeń ścian. 

–  Bardziej popularne (zamknięte) systemy budownictwa 
wielkopłytowego cechują się obecnością tylko ścian nośnych 

wewnątrz budynku –  dodaje Leszek Markiewicz, ekspert 
portalu NieruchomosciSzybko.pl.  

W przypadku innych systemów wielkopłytowych zwa-
nych otwartymi (np. W-70 i  Wk-70), jedynie część ścian 
wewnętrznych pełni funkcję nośną. Takie otwarte systemy 
dają możliwość dość łatwej zmiany układu mieszkania. 
Problem pojawia się natomiast w systemach zamkniętych 
(przykład: OWT-67 lub WUF-75) ze względu na obecność 
tylko ścian nośnych wewnątrz mieszkań. Niestety na tere-
nie Polski wielka płyta jako technologia budowlana czę-
ściej była wykorzystywana w ramach systemów zamknię-
tych. Statystycznie co trzeci blok wielkopłytowy cechuje się 
zastosowaniem systemu otwartego.

O planach wyburzenia trzeba powiadomić zarządcę 

Każda osoba planująca wyburzenie ściany w mieszka-
niu znajdującym się na terenie bloku wielkopłytowego, 
powinna dobrze sprawdzić, jaki charakter mają poszcze-
gólne przegrody budowlane. Samodzielna ocena sytuacji 
jest trudna dla użytkownika lokalu, jeśli nie posiada on od-
powiedniej wiedzy o konstrukcji, którą cechuje się wielka 
płyta. Właśnie dlatego trzeba będzie poprosić spółdzielnię 
mieszkaniową, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub za-
rządcę o udostępnienie dokładnych planów budowlanych 
albo innych informacji dotyczących rodzaju ścian w miesz-
kaniu. Taka sytuacja wiąże się z powiadomieniem osób za-
rządzających budynkiem o planowanych pracach. 

Sytuacja jest bardziej kłopotliwa, gdy ścianę zamierza 
wyburzyć osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu. 
W takim przypadku, spółdzielnia pozostająca zarządcą lo-
kali mieszkalnych, zawsze będzie musiała wyrazić formalną 
zgodę na jego istotną przeróbkę. Warto wiedzieć, że  we-
wnętrzne regulaminy spółdzielni często określają zasady 
dokonywania modyfikacji lokali. 

Źródło: Leszek Markiewicz, 
ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl

Wielka płyta – czy można wyburzyć ściany?
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Budżet Obywatelski to nieformalna nazwa procesu, 
który umożliwia mieszkańcom dyskusję oraz podjęcie 
decyzji o  przeznaczeniu części środków publicznych na 
projekty zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. W na-
szym mieście Budżet Obywatelski został wprowadzony 
po raz pierwszy w 2014 roku, a jego zasady na przestrze-
ni tych kilku lat uległy dwóm istotnym modyfikacjom. 
Pierwsza, dokonana w 2018 roku wprowadziła możliwość 
oddania głosu za  pośrednictwem internetu. Wcześniej 
głosowanie przeprowadzane było tradycyjnie podczas 
zebrań osiedlowych. Dru-
gą modyfikacją wprowa-
dzoną w  2019 roku stała 
się możliwość zgłoszenia 
projektu ogólno miejskie-
go. Dotychczas można 
było głosować wyłącznie 
na projekty osiedlowe.

W  bieżącym roku na 
każde z  szesnastu osie-
dli położonych na terenie 
miasta Zamościa przezna-
czonych zostało 100 tysię-
cy złotych, natomiast na 
realizację projektu ogólno 
miejskiego 900 tysięcy zło-
tych. Łącznie w 2021 roku 
na projekty Budżetu Obywatelskiego Prezydent przezna-
czył kwotę 2,5 miliona złotych.

Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że przy odrobi-
nie chęci połączonej z aktywnym działaniem każdy zgło-
szony projekt ma szansę realizacji. Wszystko uzależnione 
jest od determinacji osób zainteresowanych wykonaniem 
konkretnego przedsięwzięcia. W praktyce o wyborze pro-
jektu osiedlowego najczęściej decyduje grupa kilkudzie-
sięciu osób, oddających swoje głosy przeważnie przez 
internet. Biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych 
w  zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej przegłosowanie 
projektu służącego naszym mieszkańcom wydaje się bar-
dzo proste. W rzeczywistości bywa z tym jednak różnie. 

W głosowaniu budżetu obywatelskiego warto rozwa-
żyć poparcie takich projektów, których realizacja przynie-
sie korzyść przede wszystkim mieszkańcom Spółdzielni.

 Na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta zgłoszona została 
przebudowa ulicy Orzeszkowej z wykonaniem zatok par-
kingowych. Realizacja tego projektu umożliwi bezpiecz-
ne korzystanie z  drogi uczestnikom ruchu drogowego, 
a  przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo dzieciom 
dowożonym przez rodziców do Szkoły Podstawowej Nr 3. 
Dzięki przebudowie osiedle zyskałoby dodatkowe miej-

sca postojowe, z  których mogliby korzystać mieszkańcy 
Spółdzielni.

Na tym osiedlu zgłoszony został także remont ciągu 
pieszo-jezdnego od skrzyżowania ulicy Wąskiej w kierun-
ku ulicy J. Piłsudskiego. Realizacja tego projektu popra-
wiłaby funkcjonalność użytkową oraz estetykę głównego 
ciągu komunikacyjnego osiedla Wiejska. 

Na Osiedlu Planty po raz kolejny zgłoszony został re-
mont parkingu w  rejonie budynków Peowiaków 78, 80, 
80A i  80B. Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy 

jednoczesnym uporząd-
kowaniu systemu par-
kowania pozwoliłoby na 
bardziej optymalne wy-
korzystanie istniejącej 
powierzchni parkingowej. 
Co najważniejsze po prze-
budowie wzrosłaby ilość 
miejsc postojowych.

Na osiedlu Kilińskiego 
zgłoszony został ponow-
nie remont parkingu zlo-
kalizowanego w  rejonie 
budynków Redutowa 2 
i  Kilińskiego 42. Naprawa 
i  modernizacja parkingu 
położonego pomiędzy uli-

cą  Kilińskiego, a  ścianą szczytową budynku Redutowa 2 
uporządkowałaby system parkowania oraz  ruchu pojaz-
dów. Remont zapewniłby większe bezpieczeństwo osób 
korzystających z miejsc postojowych, jak również popra-
wiłby estetykę tej części miasta.

Na osiedlu Powiatowa zgłoszony został remont drogi 
na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków Topolowa 4 i 6 
oraz Szwedzka 31 i 33. Projekt przewiduje zmianę starej, 
nierównej nawierzchni wykonanej z  trylinki na kostkę 
euro bruk. Podczas remontu wykonane zostałoby dodat-
kowo kompleksowe odwodnienie drogi.

Zgodnie z  zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość 
głosowanie internetowe nad wszystkimi zgłoszonymi 
projektami rozpocznie się 24 sierpnia oraz zakończy  
20 września 2020 r. Tradycyjne  głosowanie podczas ze-
brań osiedlowych zaplanowane zostało na okres od 21 do 
25 września 2020. Z uwagi na sytuację epidemiczną lepiej 
będzie wcześniej oddać swój głos na wybrany projekt za 
pośrednictwem Internetu. Wybrane w  głosowaniu pro-
jekty zostaną zrealizowane w 2021 roku.

Krzysztof Krzysztoń

Kolejny budżet obywatelski 
szansą na realizację ważnego dla nas projektu
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Jerzyki to średniej wielkości wędrowne ptaki, występu-
jące prawie w całej Europie. Zimują w południowej Afryce, 
skąd przylatują do nas, gdy tylko zrobi się trochę cieplej. 
Swoim  kształtem oraz sylwetką przypominają jaskółki, 
dlatego pomimo braku pokrewieństwa są z  nimi bardzo 
często mylone. Są niezwykle szybkie oraz zwinne i  choć 
to nieprawdopodobne większość życia spędzają w  locie, 
podczas którego potrafią jeść, pić, a nawet spać. Żywią się 
wyłącznie owadami, co czyni jerzyka ptakiem niezmiernie 
pożytecznym dla człowieka. Dorosły osobnik potrafi upo-
lować w  ciągu jednego dnia nawet 20 tysięcy komarów, 
much i  meszek. Ta zdolność do  masowego eliminowania 
uciążliwych owadów sprawiła, że jerzyk postrzegany jest 
jako naturalny sprzymierzeniec człowieka w walce z koma-
rami. 

W obszarze miejskim jerzyki swoje gniazda najchętniej 
lokalizują w  szczelinach wysokich budynków. W  mienio-
nych latach takiemu zasiedlaniu sprzyjało powstawanie 
licznych blokowisk. Ptaki bez problemu znajdywały schro-
nienie w  nieszczelnościach połączeń ścian budynków 
wykonanych z  wielkiej płyty. Wąskie szczeliny dawały im 
schronienie przed drapieżnikami.

Pomimo tego, że w Polsce jerzyk pospolity objęty jest 
całkowitą ochroną gatunkową wiele  gniazd zostało zli-
kwidowanych w  wyniku podejmowanej na szeroką skalę 
termomodernizacji nieruchomości. Ocieplanie, a w konse-
kwencji uszczelnianie ścian osłonowych budynków wielo-
rodzinnych doprowadziło do znaczącego zmniejszenia po-
pulacji jerzyka. W oczywisty sposób wpłynęło to na wzrost 
aktywności oraz uciążliwości komarów i meszek. W konse-
kwencji pozbycia się naturalnej ochrony przed owadami 
mieszkańcy miast zmuszeni są stosować przeciw komarom 

środki chemiczne takie jak lampy, świece oraz preparaty 
podłączane do prądu. W obliczu plagi komarów określone 
działania muszą podejmować również władze samorządo-
we. W celu pozbycia się tych wyjątkowo uciążliwych owa-
dów przeprowadzane są chemiczne opryski, które mają 
negatywny wpływ na środowisko. Stosowanie inwazyjnych 
metod zwalczania komarów sprawia, że przy okazji giną 
pszczoły oraz inne pożyteczne owady. Te bardzo kosztow-
ne, a przede wszystkim szkodliwe dla środowiska działania 
mogłyby okazać się zbędne, gdybyśmy pomogli jerzykom 
wrócić do miast. 

Najlepszym przykładem działań wpływających na 
wzrost populacji jerzyków jest montaż budek lęgowych. 
Należy to robić z zachowaniem ściśle określonych wymo-
gów oraz zasad. Specjalnie wykonane budki powinny być 
montowane na dużej wysokości. Zaleca się wieszanie ich 
w zestawach, ponieważ jerzyki chętnie gniazdują w kolo-
niach. 

Na udział w  ogólnokrajowej akcji wieszania budek lę-
gowych dla jerzyków zdecydowały się również władze 
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wiosną bieżącego roku 
na ścianach szczytowych części budynków mieszkalnych 
zamontowanych zostało łącznie 50 sztuk takich budek. 
Domki  dla  jerzyków zostały wykonane oraz przekazane 
nieodpłatnie przez Market Budowlany „CASTORAMA”. Nie 
wykluczone, że w przyszłości zostaną montowane kolejne. 
Wszystko zależy od opinii mieszkańców, którzy jak dotąd 
pozytywnie oceniają inicjatywę Spółdzielni. Bez wątpienia 
jest to efekt coraz bardziej powszechnej świadomości, że 
wzrost populacji jerzyka leży w naszym wspólnym intere-
sie.

Krzysztof Krzysztoń

Budki lęgowe dla jerzyków
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W  dniach 13 i  14 lutego 2020 roku odbył się krajowy  
Zjazd Klubu Matek Chrzestnych Statków Polskiej Żeglugi 
Morskiej w Szczecinie. Z naszego miasta -  Zamość uczest-
niczyła Janina Gąsiorowska- matka chrzestna statku m/s 
,,Ziemia Zamojska’’. Zjazd odbył się w  okresie ważnych 
rocznic dla gospodarki morskiej i naszego miasta Zamość 
(36 rocznica chrztu statku m/s ,,Ziemia Zamojska’’ w  Bu-
enos-Aires, 100 rocznica zaślubin Polski z morzem w Pucku 
w 1920 r. i wrzucenie z tej okazji platynowego pierścienia 
do morza przez Generała Józefa Hallera, 75 rocznica za-
ślubin Polski z  morzem 18 marca 1945 r. w  Kołobrzegu). 
Wtedy to plutonowy Franciszek Niewidziajło po krwawych 
walkach żołnierzy polskich i  radzieckich o  Wał Pomorski 
i wetknięciu w piaszczystym dnie Bałtyku biało-czerwonej 
flagi, wypowiedział takie słowa: ,,Ślubuję Ci Morze Polskie, 
że ja, żołnierz Ojczyzny, wierny syn mego narodu, nigdy 
Cię nie opuszczę… Niezachwianie stać będę na T w e j 
straży… Przywrócone ojczyźnie – na wieki po-
zostaniesz polskie…’’. 

W  zjeździe uczestniczyły matki chrzestne 
z  całego kraju, Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej reprezen-
towała pani Maria Skupniewska- Dyrektor 
Pionu Właścicielskiego a  Pol-
ską Żeglugę Morską Pan Mi-
rosław Folta- Kapitan Żeglugi 
Wielkiej. Zjazd prowadziła 
Pani Alicja Węgrzyn- Prezes 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej - 
Przewodnicząca Krajowego 
Klubu Matek Chrzestnych stat-
ków Polskiej Żeglugi Morskiej.

O  założenie sprawozdania 
z działalności morskiej w pierwszej kolejności poproszono 
Janinę Gąsiorowską. Wyróżniając na początku zjazdu moją 
osobę. Po powitaniu i  przedstawieniu władz, przekazano 
dużo ciepłych słów naszemu miastu Zamość za aktywną, 
wzorową i bardzo potrzebną działalność z dziećmi i mło-
dzieżą.  Wyróżniając nasze miasto podkreślano, że w całej 
36-letniej działalność zaangażowanie władz miasta Za-
mość i  Zamojskiej Grupy Morskiej (w  skład grupy wcho-
dzi 6 osób Teresa Sołowiej, Waldemar Leszczyński, Anna 
Ciszar-Stabińska, Maria Mołdoch, Magdalena Pilip, Janina 
Gąsiorowska) należy bezwarunkowo stwierdzić, że jest 
ona najlepsza i  wzorowa. Przedstawicielka Ministerstwa 
zwróciła uwagę na wydaną książeczkę ,,O morzu i nie tyl-
ko z przedszkolakami’’ oraz podziękowała za tę działalność. 
Kapitan ż.w. Zbigniew Sak w  swojej przygotowywanej 
do wydania książce napisał, że Zamojska Grupa Morska 
i  matka chrzestna statku m/s ,,Ziemia Zamojska’’ przenie-
śli morze ze Szczecina do Zamościa, który może poszczy-
cić się trzema kotwicami otrzymanymi z  Polskiej Żeglugi 
Morskiej w nagrodę za działalność z dziećmi i młodzieżą. 

Podkreślono, że w Książnicy Zamojskiej powstał dział książ-
ki morskiej, że w  podziemiach Ratusza funkcjonuje małe 
muzeum morskie. Zebrane na zjeździe matki chrzestne za-
decydowały, że będą przysyłały do Książnicy w Zamościu 
swoje książki o tematyce morskiej, jak również w celu po-
większenia zawartości kronik prowadzonych przez Janinę 
Gąsiorowską, prześlą materiały o swoich statkach. 

Jestem bardzo szczęśliwa, że spełniłam to co powie-
działam po wygraniu plebiscytu na matkę chrzestną statku 
m/s ,, Ziemia Zamojska’’ w 1983 r., że dziękuję społeczeń-
stwu Zamojszczyzny za wybór, że będę pracowała z dzieć-
mi i młodzieżą do końca mojego życia, mając w ten sposób, 
wprawdzie mały ale potrzebny udział w wychowaniu mor-
skim i  patriotycznym młodego pokolenia. 

Dziękuję za wsparcie Panom Wojewodom Marcinowi 
Wysockiemu i Stanisławowi Biniędzie, Prezydentom Euge-

niuszowi Cybulskiemu, Markowi Grzelaczykowi, 
Marcinowi Zamoyskiemu, Andrzejowi Wnukowi 
i  z-cy Prezydenta Małgorzacie Bzówka, jak rów-
nież Zamojskiej Grupie Morskiej oraz Spółdziel-

ni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego 
i Zarządowi Osiedla Orzeszkowej. O wy-

chowaniu dzieci i młodzieży mówiono 
także na Krajowym Zjeździe Ma-

tek Chrzestnych w  Szczecinie. 
Bo kto bardziej niż matki mar-
twią się o swoje dzieci, wnuki, 
prawnuki, o  ich losy i  dobre 

wychowanie, kto bardziej niż 
matki je kocha. Dobrze byłoby 

aby nasze polskie społeczeń-
stwo, tak przecież mądre i zdyscyplinowane, 

zawsze w każdej sytuacji, tej dobrej i złej myślało z troską 
o  dobru rodziny, regionu w  którym zamieszkuje oraz ko-
chanej i niezastąpionej Ojczyzny. Dobrze byłoby aby wła-
dze rządzące w  naszym państwie a  także władze samo-
rządowe dogadywały się bez kłótni w ważnych sprawach 
dotyczących kraju i regionu.  Żeby wiedziały, że kłamstwa, 
niedomówienia, brak szczerości i życzliwości, spory - czę-
sto w  tak mało ważnych sprawach na zasadzie ,,golono 
a  nie strzyżono’’ bardzo się społeczeństwu nie podobają 
i nie przynoszą  nikomu ani poparcia ani zaufania. Tak dużo 
mówił nam m.in. o tym i podobnych problemach dotyczą-
cych Ojczyzny Papież Jan Paweł Drugi II. Czy pamiętamy? 
Czy rozważamy słowa Papieża Franciszka o Dniu Ziemi (26 
kwietnia) i  wreszcie zaczniemy ją szanować, przyjmując 
ten piękny nasz świat z ludźmi, roślinami i zwierzętami jako 
wielkie dobro, które musi istnieć razem, w poszanowaniu 
przez człowieka i dbałości o ciągły rozwój.

Janina Gąsiorowska
matka chrzestna statku m/s ,,Ziemia Zamojska’’

MORSKIE SPRAWY…
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Każde negatywne społecznie zjawisko da się przedsta-
wić na wiele sposobów. Można zrobić to delikatnie wyłącz-
nie sygnalizując problem, lub jak w  tym przypadku zain-
trygować informacją zawartą w tytule. Wprawdzie przekaz 
początkowo wydaje się niewiarygodny, to jednak nieświa-
dome dokarmianie gryzoni stało się faktem, a w ostatnim 
okresie również coraz większym problemem. Ponieważ 
wiosną tego roku odnotowana została wyjątkowa aktyw-
ność szczurów, a w konsekwencji również ich szkodliwość, 
warto zastanowić się nad powodem obecności gryzoni 
w naszym otoczeniu. 

 Wzbudzające w człowieku lęk i odrazę szczury żyją pod 
ziemią skąd wydostają się, aby żerować. W warunkach miej-
skich ich domem są przeważnie sieci kanalizacyjne, który-
mi mogą się swobodnie przemieszczać dzięki umiejętności 
pływania. Są bardzo odporne oraz zdolne do przetrwania 
niemal w  każdych warunkach. Całymi dniami wędrują 
w  poszukiwaniu pokarmu, żywiąc się głównie resztkami 
żywności wyrzucanej przez człowieka. Analizując nasze 
codzienne postępowanie w pewnym momencie będziemy 
zmuszeni przyznać, że część z nas nieświadomie je dokar-
mia wabiąc łatwym do zdobycia pokarmem.

Wielokrotnie pisaliśmy o szkodliwości dokarmiania pta-
ków przez osoby wysypujące całe kilogramy ziarna zbóż 
na tereny zielone. Przykładem jeszcze większej nieodpo-
wiedzialności jest wyrzucanie na trawnik resztek poży-
wienia. Pozostawiony na ziemi pokarm przyciąga przede 
wszystkim szczury, których aktywność zwiększa się w rejo-
nie takich żerowisk. Z  tego właśnie powodu na terenach 
rekreacyjnych wzdłuż rzeki Łabuńki miasto Zamość usta-
wiło tabliczki zakazujące dokarmiania dziko żyjących ka-
czek. Dostarczany przez spacerowiczów pokarm zjadany 
był głównie przez szczury, które w biały dzień żerowały na 
skarpie w okolicy ujścia przewodu kanalizacji burzowej.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest wyrzucanie 
żywności do przewodów kanalizacyjnych, głównie misek 
sedesowych. Część osób tak robi, ponieważ pozbycie się 
w ten sposób resztek jedzenia jest łatwe i szybkie. Niestety 
żywność przechwytywana jest przez gryzonie, które mogą 
przemieszczać się wewnątrz rur kanalizacyjnych w poszu-
kiwaniu źródła z którego dostarczany jest im pokarm. 

Nie trudno wyobrazić sobie jak wielkim zasobem ła-
twego pożywienia dla gryzoni są otwarte kontenery na 
odpady zmieszane, do których wciąż wrzucane są reszki 
pożywienia. Idealnym  rozwiązaniem w  takim przypadku 
jest korzystanie z pojemników na bioodpady, które posia-
dają szczelną, ciężką pokrywę. Zaprzestanie dostarczania 
łatwego pokarmu szczurom jest  kolejnym argumentem 
przemawiającym za segregacją odpadów z  uwzględnie-
niem frakcji bio.

Podane przykłady dowodzą, że świadomym postępo-
waniem możemy zmniejszyć aktywność szczurów w  na-
szym otoczeniu. Niestety nie da się ich całkowicie wytę-
pić, dlatego obowiązujące przepisy prawa nakładają na 
każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości obowią-
zek przeprowadzania okresowej deratyzacji, wynikający 
wprost z art. 22 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 05.12.2008 o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych 
u  ludzi. Częstotliwość  oraz termin przeprowadzania obo-
wiązkowej deratyzacji uregulowany został w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość. 
W  rozdziale 7 § 9 zawarty jest zapis, w  myśl którego de-
ratyzacja powinna być przeprowadzana co najmniej raz 
w roku w miesiącu styczniu lub lutym. W zasobach naszej 
Spółdzielni trutka na gryzonie w postaci granulatu wykła-
dana jest kompleksowo dwa razy do roku, wiosną oraz je-
sienią. Dodatkowo trucizna uzupełniana jest w przypadku 
stwierdzenia większej aktywności gryzoni. Od kilku lat jako 
środek przeciw gryzoniom stosowane są również odporne 
na wilgoć specjalne kostki umieszczane w  studzienkach 
kanalizacyjnych. 

Z  uwagi na wzmożoną aktywność szczurów Zarząd 
Spółdzielni zwrócił się w  dniu 18.05.2020 r. do Prezyden-
ta miasta Zamościa z  pisemną prośbą o  podjęcie działań 
w  sprawie skutecznego rozwiązania nasilającego się pro-
blemu. W  odpowiedzi udzielonej przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. zawarta została in-
formacja, że zdecydowane działania w kierunku deratyzacji 
miejskich instalacji kanalizacyjnych zostały podjęte w mie-
siącach kwietniu oraz maju bieżącego roku. W dostarczo-
nym piśmie jako powód częstego występowania gryzoni 
w sieciach kanalizacyjnych wskazane zostało zjawisko nad-
miernego wrzucania przez mieszkańców resztek jedzenia 
do przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych wewnątrz 
budynków mieszkalnych. Takie  reszki powinny trafić do 
ustawionych na wszystkich spółdzielczych osiedlach po-
jemników na bioodpady.

W tej chwili w wyniku podjętych wspólnie działań sytu-
acja uległa znaczącej poprawie. Problem jednak pozostał 
i nie da się go rozwiązać bez pomocy ogółu mieszkańców, 
którzy powinni mieć świadomość zagrożeń wynikających 
z braku właściwej oraz skutecznej segregacji bioodpadów. 
W  tym zakresie niezbędna jest dalsza edukacja oparta 
na zrozumieniu wagi opisywanego problemu. Obecność 
szczurów w naszym otoczeniu to nie tylko lęk i niepokój, 
ale również zagrożenie rozprzestrzeniania się wielu bardzo 
groźnych chorób zakaźnych. Wszyscy powinniśmy zdawać 
sobie sprawę z  tego, że przeciwdziałanie takim zagroże-
niom leży w naszym wspólnym interesie.

Krzysztof Krzysztoń

Negatywne skutki 
nieświadomego „dokarmiania szczurów”
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Odpady biodegradowalne to odpady pochodzenia orga-
nicznego, które poddają się biodegradacji, czyli biologicznemu 
rozkładowi. Zdolność do szybkiego rozkładu odpadów bio po-
woduje, że nie zanieczyszczają one naszej planety. W gospo-
darstwach domowych budynków wielorodzinnych odpadami 
biodegradowalnymi są przede wszystkim odpady kuchenne 
pochodzenia roślinnego.

Do sortowania swoich śmieci z  uwzględnieniem frakcji 
bio mieszkańcy Spółdzielni zostali zobowiązani z początkiem 
bieżącego roku. W tym celu Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej ustawiło na wszystkich osiedlach specjalne pojem-
niki koloru brązowego. Obecnie w całych zasobach Spółdzielni 
ustawionych jest 40 takich pojemników.

Od samego początku konstrukcja pojemników wywoły-
wała negatywne komentarze z uwagi na ciężką, niewygodną 
do uniesienia klapę. Z punktu widzenia warunków sanitarnych 
jest to dobre rozwiązanie, jednak osoby starsze lub dzieci mają 
określone trudności z samodzielnym opróżnieniem worka z od-
padami. Rozwiązaniem byłaby dodatkowa podpórka, jednak 
pomimo wniosków składanych przez mieszkańców podczas 
zebrań samorządowych proszących o takie udogodnienie su-
gerowana modyfikacja nie została dokonana. Zdaniem miesz-
kańców brak możliwości uniesienia oraz zablokowania klapy 
jest główną przyczyną wrzucania odpadów bio w  zwykłych 
foliowych woreczkach, co nie powinno mieć miejsca. Dopusz-
czalne jest jedynie wrzucanie odpadów pochodzenia organicz-
nego w specjalnych workach ulegających biodegradacji. Drugą 
w kolejności nieprawidłowością przy korzystaniu z brązowych 
pojemników jest wrzucanie do nich odpadów zmieszanych, 
a nawet butelek plastikowych, szklanych oraz makulatury. Na 
szczęście takie sytuacje będące dowodem skrajnej nieodpo-
wiedzialności zdarzają się niezmiernie rzadko.

Próbując dokonać oceny stopnia skuteczności segregacji 
odpadów z  uwzględnieniem frakcji bio należałoby przyznać, 
że określona grupa mieszkańców z  takiego obowiązku się 
wywiązuje. Można  przypuszczać, że jest to efekt ogromnej 
świadomości społecznej wynikającej z poszanowania ogólnie 
akceptowanych norm i zasad. Pomimo tych pozytywnych przy-
kładów w dalszym ciągu część osób takiej selekcji nie prowa-
dzi. Główną przyczyną opisywanego zjawiska może być fakt, 
że wyodrębnianie frakcji bio nie jest zadaniem prostym. W wa-
runkach lokali mieszkalnych, posiadających małe, ciasne kuch-
nie potrzeba wygospodarować na ten cel dodatkowe miejsce 
na kolejny pojemnik. To sprawia, że dla wielu osób wygodniej 
jest wrzucać wszystkie śmieci do jednego pojemnika na odpa-
dy zmieszane. 

Prowadząc właściwą, a przede wszystkim dokładną selek-
cję odpadów na pięć wymaganych frakcji po pewnym cza-
sie stwierdzimy, że w  naszych gospodarstwach domowych 
produkujemy objętościowo podobną ilość odpadów bio, co 
odpadów zmieszanych. Taka analiza dowodzi, że w skali całej 
Spółdzielni w  dalszym ciągu  większość odpadów biodegra-
dowalnych trafia do  kontenerów na  odpady zmieszane. Wy-

starczy porównać częstotliwość wywozu z  naszej nierucho-
mości dużego kontenera na odpady zmieszane o  objętości 
7,0 m3 z częstotliwością opróżniania pojemnika bio o objętości  
1,1 m3. Pomimo tego, że pojemniki bio są to znacznie mniejsze 
ich opróżnianie jest rzadsze. Część mieszkańców dostrzega 
w  tym duży problem, którego uciążliwość nasili się podczas 
upałów. Wtedy odpady bio zaczną gnić i  fermentować wy-
twarzając uciążliwy fetor. Paradoksalnie jedynym sposobem 
częstszego opróżniania pojemników na bioodbady byłoby 
powszechne wypełnianie obowiązku segregacji odpadów 
w  naszych gospodarstwach domowych. Szybsze zapełnianie 
pojemników spowoduje ich częstsze opróżnianie.

Aby przekonać się do segregacji frakcji bio warto poznać 
korzyści wynikające z takiego postępowania. Z dobrych jako-
ściowo bioodpadów można stworzyć wartościowy kompost, 
który może wzbogaci ziemię w składniki niezbędne do uprawy 
roślin. Takie odpady mogą być również źródłem energii, wytwa-
rzanej w specjalnych biogazowniach. Należy również pamiętać, 
że więcej odpadów bio, to mniejsza ilość śmieci w pojemnikach 
na odpady zmieszane, których zagospodarowanie, składowa-
nie oraz utylizacja są bardzo kosztowne. Segregując nasze 
śmieci na pięć wymaganych frakcji wpłyniemy na zmniejszenie 
kosztów zagospodarowania odpadów, a  w  konsekwencji na 
cenę wywozu naszych śmieci. Trudno o bardziej przekonujący 
argument skłaniający nas do właściwego, zgodnego z obowią-
zującym prawem postępowania. Może się przecież zdarzyć, 
że brak właściwej segregacji śmieci będzie skutkował wyższą 
opłatą, mającą charakter kary administracyjnej. Musimy mieć 
świadomość, że taka wyższa opłata nakładana jest na wszyst-
kie osoby zamieszkałe w  nieruchomości. Więcej będą płacić 
również ci mieszkańcy, którzy taką selekcję prowadzą dokład-
nie oraz sumiennie. Jest to wielka niesprawiedliwość, jednak 
obowiązujące przepisy prawa dopuszczają w takim przypadku 
odpowiedzialność zbiorową.

Osoby uchylające się od obowiązku prowadzenia selekcji 
odpadów komunalnych w sposób oczywisty działają na szkodę 
własną, jak również pozostałych mieszkańców nieruchomości. 
Swoim postępowaniem przyczyniają się do degradacji środo-
wiska naturalnego, którego ochrona powinna być w  dzisiej-
szych czasach naszym priorytetem. Trudno się nie zgodzić, że 
sumienna selekcja odpadów prowadzona na poziomie gospo-
darstwa domowego nie jest łatwa i na początku może stwarzać 
pewne problemy. Tym bardziej warto się do niej przekonać, do-
strzegając w takim postępowaniu oczywiste korzyści dla nas, 
dla naszych bliskich oraz przyszłych pokoleń. Wystarczy dopu-
ścić do siebie argumenty, które wcześniej były nam obce, by 
zrozumieć i zaakceptować potrzebę segregacji odpadów, która 
po pewnym czasie stanie się naturalnym nawykiem. Dzielenie 
naszych śmieci również na frakcję bio nie jest skomplikowane, 
wystarczy odrobina chęci, dobrej woli oraz świadomości oczy-
wistych korzyści wynikających z takiego postępowania.

Krzysztof Krzysztoń

Odpady biodegradowalne
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Pismo z komendy Straży Pożarnej



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 22 Nr 1/2020/Czerwiec

23

Dzień Matki to jedno z ważniejszych świąt w roku. W szczególny sposób myślimy wtedy o naszych mamach, dziękując 
im za trud wychowania. Święto obchodzone jest praktycznie na całym świecie. W różnych formach i terminach znajdzie-
my je w kalendarzach ok. 140 krajów. Najczęściej, bo aż w 63 z nich, życzenia mamom składa się w drugą niedzielę maja. 
Często łączy się je z obchodami Dnia Kobiet. W Polsce Dzień Mamy to 26 maja i jest datą stałą. 

 
W jaki sposób celebruje się ten sam dzień w innych krajach?

Włoska Mamma to najważniejsza postać w modelu rodziny włoskiej. Dzieci wyręczają ją w tym dniu z codziennych obo-
wiązków. Spotykają się w restauracji na świątecznym obiedzie zwieńczonym deserem – kawą i sernikiem w kształcie serca. 

Amerykanie tego dnia wydają bardzo duże kwoty na prezenty dla ukochanych rodzicielek. Najczęstszymi podarunka-
mi są: biżuteria, zaproszenie do restauracji lub kawiarni, elektronika, pobyty w SPA oraz kwiaty.

We Francji tradycją jest rodziny obiad na którym zamiast bukietu kwiatów wręcza się mamom samodzielnie upieczone 
ciasto. Popularnym prezentem są także wina i sery.

Meksykanie uczestniczą w mszach ku czci Najświętszej Dziewicy, a mamy zaprasza się na uroczyste śniadanie składa-
jące się z lokalnych, tradycyjnych potraw. 

Obchody Dnia Matki w Polsce polegają zazwyczaj na obdarowywaniu matek kwiatami, czekoladkami, laurkami, ko-
smetykami oraz innymi upominkami.  

Nieważne jednak kiedy obchodzimy to święto ani w jaki sposób je celebrujemy, najważniejsze, by okazywać 
mamom szacunek każdego dnia!

Katarzyna Szpakowska

Kochana Mamo – dziękuję Ci!
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczę-

dzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość 
macierzyńska.

Józef Ignacy Kraszewski
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„Ciało pochowano w Szlisselburgu, duch wrócił do Polski” 
Szymon Askenazy

Walerian Łukasiński to jeden z czołowych przedsta-
wicieli  walki o niepodległość oraz o tożsamość narodo-
wą polaków. To wielka, przez swój żarliwy i profetyczny 
patriotyzm, i tragiczna, przez losy swego życia postać. 

Urodził się 14 kwietnia 1786 r. w Warszawie, w rodzinie 
drobnego szlachcica. Ojciec jego Józef, stanu szlacheckie-
go, poślubił Łucję Mariannę Grudzińską. Z tego małżeństwa 
oprócz najstarszego syna Waleriana urodziło się czworo 
dzieci – dwie córki – Tekla i Józefa i dwaj synowie – Antoni 
i  Julian. Trudne były warunki materialne rodziny Łukasiń-
skich, ciężkie przyszły też czasy na Polskę. Gdy Walerian był 
dzieckiem kilkuletnim nastąpiła tragedia rozbiorów. Mimo 
tylu trudności rodzice wychowali Waleriana na wykształco-
nego młodzieńca i gorącego patriotę. W 1807 r. zaciągnął 
się ochotniczo do batalionu strzelców pieszych. Pod do-
wództwem gen. Zajączka brał udział w kampanii przeciw-
ko Rosji i Prusom. W roku 1807 uzyskał stopień podporucz-
nika. W 1809 r. odznaczył się w bitwie pod Raszynem, i z rąk 
Księcia Józefa Poniatowskiego otrzymał awans na stopień 
porucznika. W czasie kampanii saskiej w roku 1813 dostał 
się do niewoli austriackiej. 

Po upadku Napoleona i utworzeniu Królestwa Polskie-
go zgłosił się do służby w wojsku polskim i otrzymał sta-
nowisko kapitana 4 Pułku Piechoty Liniowej – tzw. czwar-
taków. 

W  1816 r. awansował na stopień majora. W  maju 
1819  założył w  Warszawie Wolnomularstwo Narodowe. 
W wyniku secesji członków z Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego, którzy pod kierownictwem Ignacego Prądzyńskie-
go  utworzyli  Związek Kosynierów, Łukasiński zmuszony 
został do zawieszenia prac swojej loży, ale już dwa lata 
później w  1821  utworzył Narodowe Towarzystwo Patrio-
tyczne, którego celem było odzyskanie niepodległości 
poprzez zjednoczenie z  Królestwem Polskim byłych ziem 
Rzeczypospolitej. Działalność ta nie miała sprecyzowane-

go programu reform społecznych, nie dążyła do szybkiego 
wybuchu walk o niepodległość i nie trwała długo. W 1822 
roku policja wielkiego księcia Konstantego wpadła na jej 
trop. Łukasiński został aresztowany i  był więziony w  war-
szawskim więzieniu do 1924 roku.  Skazany został na  
9 lat twierdzy, po czym car Aleksander I zmniejszył mu karę  
o 2 lata. 2 października 1824 w obozie na Powązkach na-
stąpiła publiczna degradacja majora. 

 „Utworzono z  wojska czworobok i  do środka wprowa-
dzono trzech więźniów, ubranych w  mundury wojskowe, 
aczkolwiek zdymisjonowani, mieli prawo noszenia munduru. 
Odczytano wyrok, a  kaci zerwali im szlify, połamali szpady 
nad ich głowami, zdarli mundury, ubrali w szare kitle więzien-
ne i  zgolili głowy. Następnie okuto ich nogi w  kajdany wagi  
22 funtów, dano im w  ręce taczki i  zmuszono przejść przed 
frontem wojska przy odgłosie bębnów" 

 Tak opisywał tę scenę Bolesław Limanowski. Od   
6 października 1824 r.  więziony był w twierdzy zamojskiej, 
początkowo w  kazamacie   Bramy Lwowskiej, później  lu-
belskiej  gdzie trzymano go w  małej komorze. Tam  28 
sierpnia  1825  był jednym z  inicjatorów buntu więźniów.   
10 września 1825 za ten czyn został skazany na karę śmier-
ci przez rozstrzelanie. 14 września wielki książę Konstanty 
skorzystał z prawa łaski i zamienił wyrok, podwajając karę 
więzienia do 14 lat i skazując go na karę publicznej chłosty 
i zakucie rąk i nóg w kajdany. Skazanego przeniesiono wte-
dy do kazamaty w Bramie Szczebrzeskiej. Następnie Łuka-
siński został poddany nowemu śledztwu w sprawie działal-
ności tajnych towarzystw. W ich sprawie Książę Konstanty, 
a zwłaszcza Nowosilcow domagał się sądu wojennego, lecz 
nowy car, Mikołaj I postanowił, że proces ośmiu działaczy 
Towarzystwa Patriotycznego odbędzie się przed Sądem 
Sejmowym, jako właściwym w sprawach o zdradę stanu.

W  czasie trwającego dwa lata śledztwa brał na siebie 
wszelkie zarzuty i przyjął taktykę umniejszania roli organi-
zacji, którymi kierował. 

W  listopadzie  1825  został wywieziony z  Zamościa do 
więzienia w  Górze Kalwarii  a  stamtąd do więzienia war-
szawskiego. Został przesłuchany przez delegację sądu sej-
mowego, która zajmowała się dochodzeniem w  sprawie 
polskich stowarzyszeń tajnych. 

Prawdziwą tragedią była dla Waleriana Łukasińskiego, 
noc wybuchu Powstania Listopadowego. Powstańcze od-
działy, nic nie wiedząc o  jego obecności w  stolicy, prze-
chodziły obok celi, w której był więziony. W dniu 3 grudnia 
1830 roku, zabrały go ze sobą uciekające z Warszawy rosyj-
skie oddziały. Łukasiński szedł pieszo, w nędznej siermię-
dze, ciągnięty na postronku zawieszonym na szyi, w  asy-
ście konnej straży. 

Już w styczniu 1831 roku, po odbytej najpierw pieszo, 
a  następnie saniami ciężkiej podróży, Walerian Łukasiń-

WALERIAN ŁUKASIŃSKI
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ski dotarł do miejsca swego ostatniego przeznaczenia, 
czyli do twierdzy Szlisselburskiej. Car Mikołaj I wydał roz-
kaz osadzenia go  w podziemnej celi Sekretnego Zamku. 
Cela była rygorystyczna 
- wilgotna, ciemna, nie po-
siadała podłogi. Instrukcja 
dla komendanta twierdzy 
nakazywała: „Łukasińskiego 
trzymać w  twierdzy szlissel-
burskiej jako więźnia stanu 
w  największej tajemnicy, tak 
aby poza panem nikt nie znał 
jego imienia ani miejsca skąd 
został przywieziony”. Strażni-
cy i  żołnierze pilnujący go 
wchodzili do celi we trzech 
i  nie mieli prawa zamienić 
z  nim choćby jednego sło-
wa. W  latach 1854–1857 
więźniem Szlisselburga był 
również rosyjski rewolu-
cjonista Michał Bakunin. 
W  swoich wspomnieniach 
odnotowuje, że wkrótce po 
przywiezieniu do twierdzy, 
podczas spaceru, „dnia jed-
nego uderzyła mnie postać 
starca z  długą brodą, jak-
kolwiek zgięta, wojskowej 
postawy. Strzegł go osobny 
oficer dyżurny, tak aby nikt 
nie zbliżył się do niego [...] Pomiędzy oficerami dyżurnymi był 
jeden człowiek godny, współczujący; od niego dowiedziałem 
się w zaufaniu, iż ów więzień to major Łukasiński. [...] Pytałem 
się oficera, czy nie przemówić kiedy do nieszczęśliwego, po-
móc mu w czym. Odpowiedział, że do jego celi wchodzi się tyl-
ko we trzech, nie wolno inaczej, więc nic uczynić nie można”.

W  1862 roku komendantem twierdzy zostaje Polak 
z pochodzenia – major Józef Leparski. Udaje się przenieść 
Łukasińskiego do widnej celi na piętrze. Mógł również po-
ruszać się wraz ze strażą w  obrębie twierdzy. Miał w  celi 

Tablica pamiątkowa z brązu obok Bramy Lwowskiej w Zamościu, 
gdzie był więziony, ufundowana w 1924.

stół, artykuły piśmiennicze oraz dostęp do określonych ga-
zet i książek. Wtedy też rozpoczął pisanie pamiętnika. Zna-
lazły się w nim rozważania o przeszłości. 

„Ja nie jestem już z  tego 
świata. Wolny od obawy 
i  nadziei, i  nawet od przesą-
dów, uprzedzeń i  namiętno-
ści, mało mając styczności 
z  obecnością, ja żyję tylko 
w  przeszłości. Przeszłość jest 
moje stanowisko, w  którym 
gotuję się do dalekiej podró-
ży w nieznane kraje przyszło-
ści... 

Mój głos jest mniej jak 
głos w pustyni, on nie będzie 
słyszany przez żadne żyjące 
jestestwo... żyjąc około 40 lat 
samotnie, przyzwyczaiłem 
się rozmawiać z  samym so-
bą...Z  urodzenia i  wychowa-
nia Polak, ja nienawidziłem 
Rosji i  jej mieszkańców; to 
były skutki wrażeń, jakie na 
mój dziecinny umysł robiły 
krwawe sceny 1794r."

27 lutego 1868 r. nowy 
komendant Szlisselburga, 
generał Gruenbladt rapor-
tował carowi Aleksandrowi 
II: „Waszej Cesarskiej Mości 

najpoddaniej donoszę, że trzymany w powierzonej mi twier-
dzy sekretny aresztant Łukasiński dnia dzisiejszego z  woli 
Bożej pomarł”. Oryginał raportu opatrzono notatką: „Jego 
Cesarska Mość raczył czytać”.

Walerian Łukasiński żył 82 lata, z  których 46 spędził 
w więzieniach, w tym 37 lat w kazamatach najstraszniejsze-
go więzienia carskiej Rosji – twierdzy Szliselburskiej.

Katarzyna Szpakowska

Balkony i ogródki przyblokowe - konkurs
Tradycyjnie już od wielu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego jest organizatorem konkursu na 

„Najładniejszy balkon i  ogródek przyblokowy”. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Spółdzielni posiadający zagospo-
darowane ukwiecone balkony i ogródki przyblokowe. Celem konkursu jest inspirowanie mieszkańców do współtworzenia 
przestrzennego piękna poprzez zagospodarowanie balkonów i   ogródków pięknymi kwiatami i  krzewami. Oceny bal-
konów i   ogródków dokona komisja powołana przez Zarząd Spółdzielni do dnia 14 sierpnia 2019 r. Dokonując oceny 
komisja zwróci uwagę na ogólne wrażenie estetyczne oraz układ kompozycyjny. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie 
nagród nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, ul. Wiejska 17. O terminie 
rozstrzygnięcia mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie.  Zdjęcia i informacje o rozstrzygnięciu konkursu będą 
dostępne na stronie internetowej oraz w gazetce spółdzielni. 

Organizatorzy
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Wraz z  wiekiem, bez względu na okoliczności nasz orga-
nizm się starzeje. Nie mamy wpływu na mijający czas i nie mo-
żemy go zatrzymać. Jednak jeżeli lata młodości mamy już daw-
no za sobą, możemy opóźnić proces starzenia i   powinniśmy 
zadbać o  swój organizm bardziej niż kiedykolwiek! Niestety 
bardzo często o tym zapominamy a nasz tryb życia pozostawia 
wiele do życzenia. Osoby starsze są schorowane i bardzo mało 
się ruszają.  By żyć jak najdłużej w zdrowiu warto zrobić rachu-
nek sumienia i szczerze zastanowić się nad tym ile czasu po-
święcamy na aktywność fizyczną. Brak elementarnej wiedzy na 
temat jej ogromnego znaczenia w naszym życiu i wpływu na 
nasz organizm ma ne-
gatywne odbicie 
w  naszej moty-
wacji do ćwi-
czeń a  to wła-
śnie sport jest 
najlepszą recep-
tą na zdrowie. 
Szkoda, że oso-
by starsze bardzo 
często myślą, że jest 
on tylko dla młodych.  
Nic bardziej myl-
nego! Opinia ta ma 
swoje źródło w  tym, że 
dla osób młodych istnieje zdecydowanie więcej możliwości 
uprawiania sportu np. w  sekcjach sportowych. W  przypad-
ku seniorów oferta aktywnych zajęć faktycznie jest bardziej 
ograniczona, gdyż najczęściej spotykamy się z  propozycjami 
biernego spędzania czasu. Jednak zamiast nauki języka obce-
go czy też robieniu kwiatów z bibuły, warto poświęcić więcej 
czasu na aktywność fizyczną, która przyniesie zdecydowanie 
więcej korzyści dla naszego organizmu. Wiadomo, że osoby 
starsze nie będą biegały maratonów czy podnosiły ciężarów 

ale istnieje mnóstwo aktywności fizycznych dedykowanych 
właśnie im, które można wykonać samodzielnie. Spacery, 
jazda na rowerze, taniec czy treningi na świeżym powietrzu  
na osiedlowych siłowniach plenerowych. Niestety w  mental-
ności osób starszych  brakuje przekonania, że też mogą a wręcz 
powinny się ruszać. Nie można ograniczać się do siedzenia 
w domu czy też na ławce pod blokiem. Należy pamiętać, że 
wyjście po bułki do osiedlowego sklepiku czy odkurzenie 
mieszkania to nie jest wystarczająca ilość ruchu a już na pew-
no nie trening. Musimy zapewniać sobie odpowiednią dawkę 

ruchu każdego dnia. Sport to nie 
tylko możliwość utrzymania 

szczupłej sylwetki ale przede 
wszystkim lek na cukrzycę, 

nadciśnienie, problemy 
z  sercem, bezsenność, 

stres, depresję i  wiele 
innych przypadłości. 

Trenując regular-
nie możemy miło 
spędzić czas z  naj-
większym dla nas 
zyskiem- zdrowiem! 
Czego chcieć więcej? 

Chyba tylko popula-
ryzacji idei aktywności 

fizycznej wśród osób starszych. Promowanie zdrowego stylu 
życia to iskierka nadziei, że wkrótce doczekamy się sprawnych 
fizycznie, pełnych sił i chęci do życia seniorów a samo pojęcie 
stereotypowej starości runie w  gruzach. Wszystko jest w  na-
szych rękach. Tak więc nie ma się czego wstydzić,  nie czekaj, ru-
szaj już dziś,  zrób mały wielki krok w stronę swojego nowego ja 
a skutki (nie) uboczne treningu pojawią się szybciej niż myślisz! 

Aleksandra Czop

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SENIORÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego dbając o zdrowie  swoich mieszkańców utworzyła 

3 nowoczesne siłownie zewnętrzne, umożliwiając wszystkim, w tym osobom starszym wykonanie tre-

ningu na swoim osiedlu. Nasze siłownie to szansa na lepsze samopoczucie i  zdrowie. Można na nich 

wykonać trening ogólnorozwojowy całego ciała na świeżym powietrzu w  pięknym otoczeniu zieleni 

miejskiej, jednocześnie zapewniając sobie dawkę słońca. Zachęcamy do korzystania ze sprzętu, który 

jest do pełnej dyspozycji mieszkańców. Siłownie zewnętrzne znajdują się  na osiedlu Orzeszkowej, Pe-

owiaków i Wiejskiej. 

Jeżeli masz ochotę na trening na siłowni zewnętrznej a z różnych powodów obawiasz się pójść to 

proszę zadzwoń do sekretariatu Spółdzielni  i zgłoś taką potrzebę. Służymy pomocą :)
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Pierwszy Piknik Rodzinny odbył się na terenach rekre-
acyjnych nad rzeką Łabuńką 30 sierpnia 1997 roku. W pro-
gramie pikniku były konkursy, zabawy, pokaz mody, aukcja 
obrazów oraz występ kabaretu z Poznania. Impreza cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem. Jak podaje kronika „Pierw-
szy Piknik Rodzinny trwał do późnych godzin wieczornych. 
Okazało się, że jest to wspaniały pomysł na podsumowa-
nie  lata i miłe wielopokoleniowe spędzenie niedzielnego 
wolnego czasu na terenach rekreacyjnych Spółdzielni. 
Sympatyczna atmosfera, udana aura i przygotowanie wie-
lu atrakcji przez organizatorów sprzyjały udanej, wyśmie-
nitej zabawie, dlatego postanowiono kontynuować ten 
festyn w następnych latach, by stały się tradycją.” I  tak się 
stało. Piknik Rodzinny na stałe wpisał się w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych.  Nieprzerwane od 23 lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców Spółdzielni oraz 
miasta Zamość. Na przestrzeni lat gościliśmy m.in. Andrze-
ja Rosiewicza, Kasię Klich, Ivana Komarenko, Halinę Frącko-
wiak, zespół Trubadurzy, Pod Budą, 2 plus1, kabaret OT.TO. 
W  bieżącym roku XXIV Piknik Rodzinny miał się odbyć  
30 sierpnia.  W  marcu na obszarze Polski został ogłoszo-
ny stan zagrożenia epidemicznego. Pomimo częściowo 
łagodzonych restrykcji związanych z  pandemią SARS 
COV 2,  dbając o  bezpieczeństwo mieszkańców i gości 
XXIV Piknik Rodzinny został odwołany. 

Przygotowanie imprezy to długotrwały proces, dlatego 
też prace organizacyjne XXIV Pikniku Rodzinnego zostały 
rozpoczęte w styczniu roku 2020. Do połowy marca przy-
gotowany został plan pikniku. Jak co roku rozpoczęcie pik-
niku zaplanowane było  blokiem dla dzieci, wypełnionym 
zabawami z  animatorami oraz konkurami z  nagrodami. 
W  planach  był również występ chórów z  Klubu Seniora 
„Pogodna Jesień” i „U Waleriana”.  Do wspólnej zabawy mia-
ła porwać Kapela Góralska Jontki, śpiewając pieśni górali 
polskich, słowackich, bawiąc poprzez humor góralski oraz 
wspólne śpiewanie, zabawę i  konkursy z  nagrodami. Dla 
wielbicieli muzyki disco&danc  miał wystąpić zespół New 
York. W planach,  gwiazdą wieczoru miał zostać Zespół Cy-
gańskie Czary. Solistka zespołu - Elena Rutkowska to wyjąt-
kowej urody aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka 
muzyki romskiej. Autentyczna muzyka romska, śpiew i ta-
niec, a także niesamowite stroje stworzyłyby niezapomnia-
ną atmosferę i  wprowadziły w  zaczarowany i  tajemniczy 
świat Romów. Tradycyjnie na zakończenie pikniku przygo-
towany był pokaz laserowy. Organizacja Pikniku Rodzinne-
go kontynuowana przez 23 lata w bieżącym roku została  
przerwana stanem epidemicznym. Mamy nadzieję, że XXIV 
Piknik Rodzinny w przyszłym roku odbędzie się i  tradycja 
zostanie kontynuowana.

XXIV Piknik Rodzinny - ODWOŁANY

W 2020 roku obchodzimy 440 urodziny Zamo-
ścia. W  świętowanie włączyła się także Książni-
ca Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 
przygotowując grę miejską oraz film poświęcone 
Miastu.

Zamojskie Poga(duchy)
Z  okazji 440. rocznicy podpisania aktu lokacyjnego 

miasta Zamościa, Książnica Zamojska stworzyła mobilną 
grę miejską Zamojskie Poga(duchy). Czy wiecie jaką cenną 
rzecz Marysieńka zostawiła w Zamościu albo czym zachwy-
ca smakoszy kaczka po zamojsku? Jeśli ciekawi Was historia 
naszego miasta i chcecie zmierzyć się z samym kanclerzem 
Janem Zamoyskim, ta gra jest dla Was! Wystarczy zabrać ze 
sobą jedynie smartfon z dostępem do Internetu oraz po-
brać bezpłatną aplikację ActionTrack. Gra rozpoczyna się 
w centrum Rynku Wielkiego w Zamościu i toczy się w ob-
rębie Starego Miasta. Należy sczytać kod QR znajdujący się 
na stronie Książnicy https://bibliotekazamosc.pl/wp-con-
tent/uploads/2020/06/zamojskie_pogaduchy_gps.jpg 
i można ruszyć w miasto! 

Można również zagrać w  naszą grę nie wychodząc 
z domu. Wystarczy sczytać kod QR dostępny na https://bi-
bliotekazamosc.pl/wp-content/uploads/2020/06/zamoj-
skie_pogaduchy_flow.jpg i można podróżować w czasie!

Zamość w literaturze, literatura 
o Zamościu

Włączając się w obchody 440 rocznicy powstania Zamo-
ścia, Książnica Zamojska przygotowała specjalnie na tę oko-
liczność film Zamość w literaturze, literatura o Zamościu. 

Opowiada on o zamojskich akcentach obecnych w lite-
raturze. Podkreśla znaczenie tego miejsca jako źródła twór-
czej wyobraźni i  wymarzonej przestrzeni do budowania 
ciekawych narracji.

Zapraszamy wszystkich do oglądania https://youtu.
be/FqOe5MyUBiI

NOWA STRONA KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ 
im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu

https://bibliotekazamosc.pl/

Zamojskie Poga(duchy)
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Pierwsze półrocze 2020 roku było trudnym okresem 
dla działalności społeczno – kulturalnej. Pojawienie się 
koronawirusa i  związanych z  nim obostrzeń wstrzymało 
większość planowanych na ten czas uroczystości i spotkań. 
W  związku z  sytuacją epidemiczną nie mogły się odbyć 
Zawody Modeli Balonów na ogrzane powietrze. Nasi mo-
delarze nie mogli się również zaprezentować w Gliwicach 
na 51 Mistrzostwach Polski Modeli Latających dla Juniorów 

Młodszych. Odwołano również wieczorki poezji, spotkania 
z  okazji Dnia Matki i  Dnia Dziecka. Klub Seniora „U Wale-
riana” w  kwietniu 2020 świętować miał 25 lecie istnienia 
– obchody tych uroczystości zostały przesunięte i  termin 
zostanie ustalony wtedy, kiedy już będzie można wspólnie, 
bezpiecznie celebrować ćwierćwiecze istnienia Klubu. 

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wzno-
wić naszą działalność na rzecz mieszkańców. 

Wydarzenia kulturalne
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Wspólne kolędowanie
31 stycznia 2020 roku już po raz ósmy w świetlicy osie-

dlowej przy ulicy Orzeszkowej 28 odbyło się kolędowanie 
międzypokoleniowe, którego celem jest kultywowanie 
tradycji. Tegoroczni kolędnicy to dziecięcy zespół wokal-
ny „Dobroduszni” z Młodzieżowego Domu Kultury, zespół 
„Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w  Zamościu, wy-
chowankowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ze świetlic 
osiedlowych przy ulicy Orzeszkowej i  Peowiaków, Chór 
Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klub Seniora 
„Pogodna Jesień” i „U Waleriana” oraz przedstawiciele Bur-
sy Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu. Wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki wręczone 
przez Prezesa Zarządu Spółdzielni. Na koniec wszyscy ze-
brani odśpiewali kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie”. 

Spotkanie z cyklu „Ciekawy człowiek”
Spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek” na stałe wpisało 

się w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Kolejne spotkanie 
odbyło się 6 lutego 2020 r. Gościem spotkania był 

Pan Mariusz Kiełb, Dyrektor Biura Rady Zamojskiej Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej. Spotkanie przybliżyło uczestnikom 
bardzo szeroki temat jakim jest uśmiech i radość z życia. 

Urodziny w Klubie Seniora 
„Pogodna Jesień”

13 lutego w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” świętowano 
urodziny najstarszej seniorki. Pani Janina ukończyła 97 lat. 

Dla Jubilatki zorganizowano przyjęcie urodzinowe. Jed-
nym z gości był Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Jerzy 
Nizioł. Wszyscy uczestnicy składali Pani Janinie najserdecz-
niejsze życzenia. Przy akompaniamencie akordeonu, na 
którym gościnnie zagrał Pan Tadeusz, śpiewano piosenki 
a także tańczono. Pani Janina nie kryła wzruszenia, mówiąc, 
że nie spodziewała się takiego pięknego i miłego przyjęcia 
urodzinowego. Jeszcze raz życzymy Pani Janinie zdrowia, 
długich, szczęśliwych, pełnych słońca i radości lat życia.

Karnawał „U Waleriana”
 W  Klubie Seniora „U Waleriana” zakończenie kar-

nawału połączone z Walentynkami. Była to okazja do licz-
nych wspomnień, rozmów o  miłości i  przyjaźni a  także 
miłego spędzenia czasu oraz wspólnej zabawy. Wszyscy 

W OKRESIE OD STYCZNIA DO MARCA ZORGANIZOWANE ZOSTAŁO:
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seniorzy otrzymali czerwone serduszka. Tańcom i śpiewom 
nie było końca, a kiedy muzyka na chwilę cichła, wszyscy 
delektowali się pysznym poczęstunkiem. Nasi seniorzy po 
raz kolejny udowodnili, że potrafią się wyśmienicie bawić. 

Dzień Kobiet w Klubie Seniora 
"Pogodna Jesień"

 
Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzono w kraju sły-

nącym z  kapitalizmu, w  Stanach Zjednoczonych. Amery-
kanki zaczęły obchodzić święto w  1909 roku. Później ten 
zwyczaj przyszedł do Europy,  początkowo do Austrii i Da-
nii, później do Niemiec i Szwajcarii. 

Po zakończeniu II wojny światowej Dzień Kobiet stał się 
popularny w Polsce. 

Pomimo tego że czasami święto dnia kobiet kojarzy się 
z okresem minionej epoki, jest to miłe święto.  Nasze Se-
niorki z  Klubu Seniora "Pogodna Jesień"  w  dniu 5 marca 
świętowały 

Dzień Kobiet. Uroczyste przyjęcie rozpoczęła Pani 
Marysia, która zaśpiewała piosenkę nawiązującą święta 
kobiet. Panowie z  klubu zaśpiewali dla Pań Sto Lat oraz 
przygotowali część artystyczną. Były piosenki, wiersze, 
a każda z Pań otrzymała piernikowe serduszko z życzenia-
mi. Przy poczęstunku oraz miłej i sympatycznej atmosfe-
rze szybko   mijał czas. Drogie Panie, niech Dzień Kobiet 
trwa cały rok!
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Ka¿dy bohater musi czasem wzi¹æ choæby kilka dni wolnego. 
Wówczas wiesza swój zawodowy kostium na haku i najczêściej 
gdzieś wyje¿d¿a, zostawiaj¹c w twierdzy swój cenny bohaterski 
ekwipunek. Zapraszamy Ciê do lektury tego artyku³u – dowiesz 
siê, co mo¿esz zrobiæ, aby Twoje mieszkanie by³o bezpieczne 
kiedy wyjedziesz. 

Przechytrzyć złodzieja

Z³odzieje przed w³amaniem obserwuj¹ swój cel. Dlatego warto 
zadbaæ, aby z mieszkania od czasu do czasu dobiega³y g³osy czy 
zapala³o siê świat³o. Wówczas z³odzieje raczej nie zaryzykuj¹ 
w³amania. Mo¿esz kupiæ programator czasowy, który w³¹czy 
świat³o, radio lub telewizor na jakiś czas. Takie urz¹dzenia 
mo¿na kupiæ za dwadzieścia z³otych. Poproś tak¿e s¹siada, aby 
opró¿nia³ Twoj¹ skrzynkê na listy. Przepe³niona - to znak dla 
w³amywacza, ¿e mieszkañców nie ma w domu.   

Sąsiad 

Poproś zaufanego s¹siada lub przyjaciela, aby od czasu do czasu 
wpada³ do Twojego mieszkania.  Niech przy okazji podleje kwiaty, 
odbierze pocztê, przewietrzy mieszkanie lub zapali świat³a. Takie 
rozwi¹zanie zapewni Ci wiêkszy komfort psychiczny podczas 
wakacji. Nie bêdziesz musia³ martwiæ siê o mieszkanie, a w razie 
potrzeby, zawsze mo¿esz do niego zadzwoniæ i upewniæ siê,  czy 
wszystko jest OK.

Wyłącz lodówkę, zakręć wodę 

Przed wyjazdem na wakacje koniecznie zakrêæ g³ówny zawór 
wody. Nawet, gdy zawiedzie uszczelka, nie zalejesz wtedy 
swojego mieszkania, ani s¹siadów. Warto te¿ wy³¹czyæ sprzêt 
AGD, w tym lodówki (pamiêtaj o usuniêciu z niej wszystkich 
produktów, które mog¹ siê zepsuæ). Nie zostawiaj otwartych 
okien. W trakcie nieobecności domowników w mieszkaniu 
mog¹ pojawiæ siê nieprzyjemne zapachy. Powodem tego typu 
sytuacji jest d³u¿sze nieu¿ytkowanie zlewu czy umywalki. Przed 
d³u¿szym wyjazdem warto zatem usun¹æ z odp³ywu wszelkie 
zanieczyszczenia, a nastêpnie zalaæ go wrz¹tkiem.

Ostrożnie z Facebookiem 

Nie chwal siê w mediach spo³ecznościowych tym, ¿e masz 
urlop. Z³odzieje monitoruj¹ Facebook, Instagram i inne tego 
typu portale, w³aśnie po to, aby dowiedzieæ siê, ¿e nie ma Ciê  
w domu. Zdjêciami lepiej wiêc pochwaliæ siê po powrocie.  
A je¿eli z jakiegoś powodu bardzo chcesz podzieliæ siê Twoimi 
przygodami w sieci, zadbaj o to, by Twój profil i posty by³y 
widoczne tylko dla znajomych. 

Wype³nij wniosek o ubezpieczenie swojej twierdzy ze sk³adk¹ od 
12 z³ miesiêcznie. W podstawowym wariancie ubezpieczenia, 
oprócz ochrony wyposa¿enia Twojego mieszkania od zdarzeñ 
losowych, otrzymasz ubezpieczenie przed kradzie¿¹ z w³amaniem.

Choæ nie mo¿emy przewidzieæ, co dziś czeka Ciê w Twoim świecie, jednego mo¿esz 
byæ pewien:

Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć
Twoją twierdzę 

Jak zabezpieczyć 
mieszkanie przed 

wyjazdem na wakacje?

Z naszym ubezpieczeniem
od 12 z³ miesiêcznie
Twoja twierdza bêdzie
bezpieczna.

Ruszaj!
Czas na 

przygodê.
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4 5  Z A M O J S K I E  L AT O  T E AT R A L N E
 45 Zamojskie Lato Teatralne w tym roku rozpoczęło się od wydarzeń towarzyszących; wirtualną wystawę plakatów 

wyróżnionych w Konkursie na Plakat 45 ZLT można oglądać od 22 maja na stronach Zamojskiego Domu Kultury i Zamoj-
skiego Lata Teatralnego oraz na fb ZDK, a od 16 czerwca zapraszamy na wystawę „Zamość i teatr według Stanisława Or-
łowskiego”. Ta wystawa jest rzeczywista i jest dostępna w Galerii Fotografii Ratusz do 9 lipca 2020. Inspiracją wystawy jest 
45 Zamojskie Lato Teatralne i 440. rocznica wydania aktu lokacyjnego Zamościa. Stanisław Orłowski wybrał ze swojego 
przebogatego zbioru kilka zdjęć współczesnego Zamościa oraz kilkanaście ujęć spektakli Zamojskiego Lata Teatralnego, 
często wpisanych w tkankę miasta.

Wystawa Stanisława Orłowskiego jest zaproszeniem na 45 Zamojskie Lato Teatralne, którego inaugurację wyprzedza 
o tydzień. Tegoroczna edycja festiwalu będzie inna niż zwykle, bo z powodu pandemii wiele się zmieniło. I wciąż zmienia.

Mamy nadzieję, że zaplanowane spektakle uda nam się Państwu zaprezentować. 

45 ZLT rozpocznie się 15 lipca, a ostatni spektakl będzie 12 września 2020
Za kilka dni podamy szczegółowy program festiwalu. Zapraszamy do obserwowania naszych stron 
www.zdk.zamosc.pl i  www.zlt.zdk.zamosc.pl i fb ZDK.

Zamojski Dom Kultury


